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AUTORSKÁ POZNÁMKA

Cieľom tejto všeobecnej príručky je priblížiť život detí s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus a pomôcť 

dôležitým ľuďom v ich okolí pochopiť základné podmienky života osôb s týmito diagnózami, aby mohli 

prijímať informované rozhodnutia a poskytovať účinnú podporu tejto skupine detí a mladých ľudí. Rázštep 

chrbtice je komplexná diagnóza, ktorá má  rôznorodé  variácie.  Mnohí odborníci na celom svete, ktorí 

pracujú s touto skupinou, označujú rázštep chrbtice ako "stav snehovej vločky" - situácia každého z nich 

je totiž veľmi odlišná. Žiadni dvaja ľudia nie sú touto diagnózou zasiahnutí rovnako. Rázštep chrbtice má 

množstvo následkov. Rovnako je to podobné aj pri diagnóze hydrocefalus - ľudí ovplyvňuje rôznym 

spôsobom. 

Príručka sa snaží predstaviť zásadné aspekty diagnóz a zdôrazniť možnú prevenciu už známych dôsledkov. 

Súčasné poznatky umožňujú predchádzať mnohým závažným a v minulosti bežným následkom vo vývine 

detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

Mnohí ľudia žijúci s touto diagnózou zásadne menia obraz života s touto diagnózou.  Príručka  zdôrazňuje 

multidisciplinárny, celostný a na rodinu zameraný prístup  - založený na právach.

Sme   presvedčení, že    súčasné poznatky    z rôznych   oblastí,    povedomie   o    právach ľudí  so zdravotným 

postihnutím a možnosti sebarealizácie týchto ľudí sú dobrým základom pre ich plnohodnotný život. 

Škola je jednou z najdôležitejších inštitúcií, ktorou prechádza každé dieťa a je kľúčovým intervenčným 

prostredím s mnohými možnosťami multidisciplinárnej spolupráce. Jej jedinečnosť umožňuje zachytiť a 

podporiť dieťa a jeho rodinu od útleho veku bez ohľadu na to, či jeho primárne prostredie túto potrebu vníma. 

Prostredníctvom školy podporujeme dieťa a aj jeho rodinu. 

V tomto dokumente predstavujeme návrh multidisciplinárnej práce v škole, vďaka ktorej môžu pocítiť 

podporu nielen žiaci a ich rodiny, ale aj učitelia a vedenie školy.

Je veľmi dôležité, aby sme všetci podporovali rozvoj funkčných schopností, nezávislosti a sebaúcty detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Je to možné, ak im veríme, vieme ako ich podporiť, rešpektujeme 

ich práva, napĺňame ich potreby a spolupracujeme. Urobme to spoločne!

STRANA 2

let‘s do it
together

Terézia Drdulová
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ÚVOD

Všeobecná príručka je základným dokumentom súboru materiálov Multi-IN. Je to základ, z ktorého 

vychádzajú všetky ostatné zdroje Multi-IN. 

Dokument spája doterajšie medzinárodné skúsenosti, výskum a osvedčené postupy v oblasti vzdelávania a 

starostlivosti o deti s  rázštepom chrbtice  a  hydrocefalom  a  prípadové štúdie z Bulharska a Slovenska. 

Všeobecná príručka sa zameriava na prístup založený na ľudských právach a predstavuje hlavné prekážky 

začlenenia žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a skúma ich vzdelávacie potreby s použitím 

Maslowovej pyramídy potrieb. Dokument obsahuje aj konkrétne tipy na prekonávanie prekážok a 

uspokojenie potrieb, pričom sa zameriava na kľúčové zainteresované strany vo vzdelávacom procese. 

Jednotlivé časti prípadových štúdií sú vložené do textu všeobecnej príručky s cieľom ilustrovať témy 

spoločným jazykom a vyjadriť ich ľudskú podobu a plnosť.

Autori odporúčajú začať preštudovaním všeobecnej príručky a až potom prejsť na konkrétne manuály a 

edukačné videá.

STRANA 3

Slaveya Kostadinova
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CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE TRNAVA (CVI TRNAVA)
Centrum včasnej intervencie Trnava (CVI Trnava) je nezisková organizácia, registrovaný poskytovateľ 

sociálnej služby včasnej intervencie v Trnavskom kraji na Slovensku. Centrum pôsobí od roku 2018.

CVI Trnava podporuje viac ako 130 rodín detí so zdravotným postihnutím a detí s ohrozením vo viac ako 30 

obciach a mestách Trnavského kraja.

Služba sa poskytuje v teréne - prostredníctvom mobilných odborných tímov alebo ambulantne -

v priestoroch, ktoré zrekonštruovalo Mesto Trnava. Poskytovanie služby včasnej intervencie zahŕňa široký  

rozsah: psychologickú podporu, podporu zdrojov, fyzioterapiu, sociálne poradenstvo a podporu pri 

administratívnych úkonoch. V letných mesiacoch organizuje Centrum včasnej intervencie Trnava denné 

tábory, ktoré pomáhajú deťom pri budovaní zručností pre samostatný život a podporujú ich kontakty s 

rovesníkmi. Z iniciatívy CVI Trnava vznikli podporné skupiny rodičov, ktoré slúžia rodičom na vzájomnú  

podporu a výmenu skúseností.

V rámci projektu Multi-IN poskytuje CVI Trnava odborné znalosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania a včasnej 

intervencie. Skúsenosti, ktoré majú zamestnanci CVI z každodennej práce s hlavnými cieľovými skupinami v 

projekte Multi-IN, sú skutočne cenné.

Kontakt:

Oficiálna adresa: Trhová 189/3, Trnava.

Prevádzky: Mozartova 10, Trnava, 917 01, Slovensko.

Františkánska 5, Trnava, 917 01, Slovensko

info@cvitrnava.sk 

www.cvitrnava.sk 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ  PRE SPINA BIFIDA A/ALEBO HYDROCEFALUS

Slovenská spoločnosť  pre spina bifida a/alebo hydrocefalus je pridruženým partnerom pre tvorbu výstupov 

projektu Multi-IN. Je jedným zo zakladateľov Centra včasnej intervencie Trnava. Obe organizácie úzko 

spolupracujú na podpore detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na Slovensku. Slovenské občianske 

združenie pridáva pohľad slovenských detí a osobné skúsenosti členov v inklúzii, ktoré sú opísané v 

prípadových štúdiách.

Kontakt:

SNP 14

919 04 Smolenice

www.sbah.sk 

info@sbah.sk

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

PROJEKT MULTI-IN A PARTNERI

"Multidisciplinárna starostlivosť v inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom", 

nazývaný aj Multi-IN, je projekt Erasmu Plus spolufinancovaný Európskou komisiou. Projekt Multi-IN spája 

úsilie dvoch organizácií z Bulharska a Slovenska  - zamerané na zlepšenie prístupu k predškolskému

a školskému vzdelávaniu  žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom - skupinu so špecifickými

a komplexnými vzdelávacími potrebami.

Tieto komplexné potreby si vyžadujú multidisciplinárny prístup, aby sa dosiahlo efektívne začlenenie

v materských školách a školách. Spolupráca a dôkladná znalosť špecifických potrieb detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom zo strany všetkých zainteresovaných strán, zapojených do vzdelávacieho procesu, 

je nevyhnutná. Projekt Multi-IN podporuje hlavné zainteresované strany, aby uplatňovali multidisciplinárny 

prístup pri vzdelávaní detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a podporovali ich v rozvoji špecifických 

zručností a vedomostí. Medzi hlavné zainteresované strany vo vzdelávacom procese Multi-IN identifikujeme 

nasledujúce cieľové skupiny:

 Učitelia, vrátane triednych učiteľov, učiteľov telesnej výchovy

 Vedenie školy a zriaďovateľ školy

 Špeciálni pedagógovia

 Školskí psychológovia

 Školské zdravotné sestry a zdravotnícki zamestnanci v materských školách a školách

 Asistenti

 Rodičia a rodinní príslušníci

 Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Súbor materiálov Multi-IN obsahuje všeobecnú príručku, súbor 

ôsmych manuálov a ôsmych vzdelávacích video 

kurzov pre každú z ôsmych cieľových skupín.

Všetky vyššie uvedené zdroje 
sú k dispozícii na webovej 
stránke projektu: 
www.multi-in.eu 

PARTNERI MULTI-IN

Multi-IN je partnerský projekt Asociácie spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko a Centra včasnej intervencie 

Trnava - Slovensko. Obaja partneri prispievajú k tvorbe výstupov projektu Multi-IN - vrátane Všeobecnej 

príručky - svojimi špecifickými skúsenosťami, odbornými znalosťami a poznatkami.

ASOCIÁCIA SPINA BIFIDA A HYDROCEFALUS - BULHARSKO (SBHB)

Asociácia spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko (SBHB) je rodičovské    združenie    založené v roku 2011, 

ktorého poslaním je zlepšiť kvalitu života ľudí s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom v Bulharsku. 

Hlavnými aktivitami SBHB je udržiavanie informačnej webovej stránky o problematike rázštepu chrbtice a 

hydrocefalu, organizovanie lokálnych a národných stretnutí, každoročných táborov, organizovanie školení 

pre deti a rodičov s cieľom zlepšiť ich informovanosť a kvalitu života, podpora nových rodín a advokácia.

Asociácia spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko (SBHB) podporuje viac ako 300 rodín z celého Bulharska. 

SBHB je členom Medzinárodnej federácie pre spina bifida a hydrocefalus a Národnej siete pre deti

v Bulharsku.

SBHB je vedúcim partnerom projektu. Ručí, že potreby detí sú základom všetkých materiálov vytvorených

v rámci projektu Multi-IN.  SBHB prispieva  odbornými znalosťami a poznatkami o potrebách žiakov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a o prekážkach v ich vzdelávaní.

Kontakt:

110 Mir Str., Varna 9000, Bulharsko

info@sbhb.org 

www.sbhb.org 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

STRANA 4

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

Slaveya Kostadinova

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE TRNAVA (CVI TRNAVA)
Centrum včasnej intervencie Trnava (CVI Trnava) je nezisková organizácia, registrovaný poskytovateľ 

sociálnej služby včasnej intervencie v Trnavskom kraji na Slovensku. Centrum pôsobí od roku 2018.

CVI Trnava podporuje viac ako 130 rodín detí so zdravotným postihnutím a detí s ohrozením vo viac ako 30 

obciach a mestách Trnavského kraja.

Služba sa poskytuje v teréne - prostredníctvom mobilných odborných tímov alebo ambulantne -

v priestoroch, ktoré zrekonštruovalo Mesto Trnava. Poskytovanie služby včasnej intervencie zahŕňa široký  

rozsah: psychologickú podporu, podporu zdrojov, fyzioterapiu, sociálne poradenstvo a podporu pri 

administratívnych úkonoch. V letných mesiacoch organizuje Centrum včasnej intervencie Trnava denné 

tábory, ktoré pomáhajú deťom pri budovaní zručností pre samostatný život a podporujú ich kontakty s 

rovesníkmi. Z iniciatívy CVI Trnava vznikli podporné skupiny rodičov, ktoré slúžia rodičom na vzájomnú  

podporu a výmenu skúseností.

V rámci projektu Multi-IN poskytuje CVI Trnava odborné znalosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania a včasnej 

intervencie. Skúsenosti, ktoré majú zamestnanci CVI z každodennej práce s hlavnými cieľovými skupinami v 

projekte Multi-IN, sú skutočne cenné.

Kontakt:

Oficiálna adresa: Trhová 189/3, Trnava.

Prevádzky: Mozartova 10, Trnava, 917 01, Slovensko.

Františkánska 5, Trnava, 917 01, Slovensko

info@cvitrnava.sk 

www.cvitrnava.sk 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ  PRE SPINA BIFIDA A/ALEBO HYDROCEFALUS

Slovenská spoločnosť  pre spina bifida a/alebo hydrocefalus je pridruženým partnerom pre tvorbu výstupov 

projektu Multi-IN. Je jedným zo zakladateľov Centra včasnej intervencie Trnava. Obe organizácie úzko 

spolupracujú na podpore detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na Slovensku. Slovenské občianske 

združenie pridáva pohľad slovenských detí a osobné skúsenosti členov v inklúzii, ktoré sú opísané v 

prípadových štúdiách.

Kontakt:

SNP 14

919 04 Smolenice

www.sbah.sk 

info@sbah.sk

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

"Multidisciplinárna starostlivosť v inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom", 

nazývaný aj Multi-IN, je projekt Erasmu Plus spolufinancovaný Európskou komisiou. Projekt Multi-IN spája 

úsilie dvoch organizácií z Bulharska a Slovenska  - zamerané na zlepšenie prístupu k predškolskému

a školskému vzdelávaniu  žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom - skupinu so špecifickými

a komplexnými vzdelávacími potrebami.

Tieto komplexné potreby si vyžadujú multidisciplinárny prístup, aby sa dosiahlo efektívne začlenenie

v materských školách a školách. Spolupráca a dôkladná znalosť špecifických potrieb detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom zo strany všetkých zainteresovaných strán, zapojených do vzdelávacieho procesu, 

je nevyhnutná. Projekt Multi-IN podporuje hlavné zainteresované strany, aby uplatňovali multidisciplinárny 

prístup pri vzdelávaní detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a podporovali ich v rozvoji špecifických 

zručností a vedomostí. Medzi hlavné zainteresované strany vo vzdelávacom procese Multi-IN identifikujeme 

nasledujúce cieľové skupiny:

 Učitelia, vrátane triednych učiteľov, učiteľov telesnej výchovy

 Vedenie školy a zriaďovateľ školy

 Špeciálni pedagógovia

 Školskí psychológovia

 Školské zdravotné sestry a zdravotnícki zamestnanci v materských školách a školách

 Asistenti

 Rodičia a rodinní príslušníci

 Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Súbor materiálov Multi-IN obsahuje všeobecnú príručku, súbor 

ôsmych manuálov a ôsmych vzdelávacích video 

kurzov pre každú z ôsmych cieľových skupín.

Všetky vyššie uvedené zdroje 
sú k dispozícii na webovej 
stránke projektu: 
www.multi-in.eu 

PARTNERI MULTI-IN

Multi-IN je partnerský projekt Asociácie spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko a Centra včasnej intervencie 

Trnava - Slovensko. Obaja partneri prispievajú k tvorbe výstupov projektu Multi-IN - vrátane Všeobecnej 

príručky - svojimi špecifickými skúsenosťami, odbornými znalosťami a poznatkami.

ASOCIÁCIA SPINA BIFIDA A HYDROCEFALUS - BULHARSKO (SBHB)

Asociácia spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko (SBHB) je rodičovské    združenie    založené v roku 2011, 

ktorého poslaním je zlepšiť kvalitu života ľudí s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom v Bulharsku. 

Hlavnými aktivitami SBHB je udržiavanie informačnej webovej stránky o problematike rázštepu chrbtice a 

hydrocefalu, organizovanie lokálnych a národných stretnutí, každoročných táborov, organizovanie školení 

pre deti a rodičov s cieľom zlepšiť ich informovanosť a kvalitu života, podpora nových rodín a advokácia.

Asociácia spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko (SBHB) podporuje viac ako 300 rodín z celého Bulharska. 

SBHB je členom Medzinárodnej federácie pre spina bifida a hydrocefalus a Národnej siete pre deti

v Bulharsku.

SBHB je vedúcim partnerom projektu. Ručí, že potreby detí sú základom všetkých materiálov vytvorených

v rámci projektu Multi-IN.  SBHB prispieva  odbornými znalosťami a poznatkami o potrebách žiakov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a o prekážkach v ich vzdelávaní.

Kontakt:

110 Mir Str., Varna 9000, Bulharsko

info@sbhb.org 

www.sbhb.org 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

STRANA 5

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE TRNAVA (CVI TRNAVA)
Centrum včasnej intervencie Trnava (CVI Trnava) je nezisková organizácia, registrovaný poskytovateľ 

sociálnej služby včasnej intervencie v Trnavskom kraji na Slovensku. Centrum pôsobí od roku 2018.

CVI Trnava podporuje viac ako 130 rodín detí so zdravotným postihnutím a detí s ohrozením vo viac ako 30 

obciach a mestách Trnavského kraja.

Služba sa poskytuje v teréne - prostredníctvom mobilných odborných tímov alebo ambulantne -

v priestoroch, ktoré zrekonštruovalo Mesto Trnava. Poskytovanie služby včasnej intervencie zahŕňa široký  

rozsah: psychologickú podporu, podporu zdrojov, fyzioterapiu, sociálne poradenstvo a podporu pri 

administratívnych úkonoch. V letných mesiacoch organizuje Centrum včasnej intervencie Trnava denné 

tábory, ktoré pomáhajú deťom pri budovaní zručností pre samostatný život a podporujú ich kontakty s 

rovesníkmi. Z iniciatívy CVI Trnava vznikli podporné skupiny rodičov, ktoré slúžia rodičom na vzájomnú  

podporu a výmenu skúseností.

V rámci projektu Multi-IN poskytuje CVI Trnava odborné znalosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania a včasnej 

intervencie. Skúsenosti, ktoré majú zamestnanci CVI z každodennej práce s hlavnými cieľovými skupinami v 

projekte Multi-IN, sú skutočne cenné.

Kontakt:

Oficiálna adresa: Trhová 189/3, Trnava.

Prevádzky: Mozartova 10, Trnava, 917 01, Slovensko.

Františkánska 5, Trnava, 917 01, Slovensko

info@cvitrnava.sk 

www.cvitrnava.sk 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ  PRE SPINA BIFIDA A/ALEBO HYDROCEFALUS

Slovenská spoločnosť  pre spina bifida a/alebo hydrocefalus je pridruženým partnerom pre tvorbu výstupov 

projektu Multi-IN. Je jedným zo zakladateľov Centra včasnej intervencie Trnava. Obe organizácie úzko 

spolupracujú na podpore detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na Slovensku. Slovenské občianske 

združenie pridáva pohľad slovenských detí a osobné skúsenosti členov v inklúzii, ktoré sú opísané v 

prípadových štúdiách.

Kontakt:

SNP 14

919 04 Smolenice

www.sbah.sk 

info@sbah.sk

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

"Multidisciplinárna starostlivosť v inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom", 

nazývaný aj Multi-IN, je projekt Erasmu Plus spolufinancovaný Európskou komisiou. Projekt Multi-IN spája 

úsilie dvoch organizácií z Bulharska a Slovenska  - zamerané na zlepšenie prístupu k predškolskému

a školskému vzdelávaniu  žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom - skupinu so špecifickými

a komplexnými vzdelávacími potrebami.

Tieto komplexné potreby si vyžadujú multidisciplinárny prístup, aby sa dosiahlo efektívne začlenenie

v materských školách a školách. Spolupráca a dôkladná znalosť špecifických potrieb detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom zo strany všetkých zainteresovaných strán, zapojených do vzdelávacieho procesu, 

je nevyhnutná. Projekt Multi-IN podporuje hlavné zainteresované strany, aby uplatňovali multidisciplinárny 

prístup pri vzdelávaní detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a podporovali ich v rozvoji špecifických 

zručností a vedomostí. Medzi hlavné zainteresované strany vo vzdelávacom procese Multi-IN identifikujeme 

nasledujúce cieľové skupiny:

 Učitelia, vrátane triednych učiteľov, učiteľov telesnej výchovy

 Vedenie školy a zriaďovateľ školy

 Špeciálni pedagógovia

 Školskí psychológovia

 Školské zdravotné sestry a zdravotnícki zamestnanci v materských školách a školách

 Asistenti

 Rodičia a rodinní príslušníci

 Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Súbor materiálov Multi-IN obsahuje všeobecnú príručku, súbor 

ôsmych manuálov a ôsmych vzdelávacích video 

kurzov pre každú z ôsmych cieľových skupín.

Všetky vyššie uvedené zdroje 
sú k dispozícii na webovej 
stránke projektu: 
www.multi-in.eu 

PARTNERI MULTI-IN

Multi-IN je partnerský projekt Asociácie spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko a Centra včasnej intervencie 

Trnava - Slovensko. Obaja partneri prispievajú k tvorbe výstupov projektu Multi-IN - vrátane Všeobecnej 

príručky - svojimi špecifickými skúsenosťami, odbornými znalosťami a poznatkami.

ASOCIÁCIA SPINA BIFIDA A HYDROCEFALUS - BULHARSKO (SBHB)

Asociácia spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko (SBHB) je rodičovské    združenie    založené v roku 2011, 

ktorého poslaním je zlepšiť kvalitu života ľudí s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom v Bulharsku. 

Hlavnými aktivitami SBHB je udržiavanie informačnej webovej stránky o problematike rázštepu chrbtice a 

hydrocefalu, organizovanie lokálnych a národných stretnutí, každoročných táborov, organizovanie školení 

pre deti a rodičov s cieľom zlepšiť ich informovanosť a kvalitu života, podpora nových rodín a advokácia.

Asociácia spina bifida a hydrocefalus - Bulharsko (SBHB) podporuje viac ako 300 rodín z celého Bulharska. 

SBHB je členom Medzinárodnej federácie pre spina bifida a hydrocefalus a Národnej siete pre deti

v Bulharsku.

SBHB je vedúcim partnerom projektu. Ručí, že potreby detí sú základom všetkých materiálov vytvorených

v rámci projektu Multi-IN.  SBHB prispieva  odbornými znalosťami a poznatkami o potrebách žiakov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a o prekážkach v ich vzdelávaní.

Kontakt:

110 Mir Str., Varna 9000, Bulharsko

info@sbhb.org 

www.sbhb.org 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

STRANA 6

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom
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20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

PRÁVA DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

STRANA 7

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

Terézia Drdulová
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20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

STRANA 8

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor) prináša novú definíciu zdravotného 

postihnutia. Zdôrazňuje interakciu medzi osobou a prekážkami v spoločnosti.

"Uznávajúc, že zdravotné postihnutie je vyvíjajúci sa koncept a že zdravotné postihnutie je výsledkom 

interakcie medzi osobami s postihnutím a prekážkami v prístupe a prostredí, ktoré im bránia v plnej

a efektívnej účasti na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. " (Preambula CRPD - odsek e)

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

STRANA 9

"Účelom dohovoru je podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv

a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať rešpektovanie ich 

prirodzenej dôstojnosti.”

Medzi osoby so zdravotným postihnutím patria osoby s dlhodobým telesným, mentálnym, duševným alebo 

zmyslovým postihnutím, ktoré v interakcii s rôznymi prekážkami môže brániť ich plnej a účinnej účasti

na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.  (Dohovor, článok 1)

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Viete objaviť moje schopnosti?
Moje slabé stránky sú zjavné. 

„
“

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

STRANA 10

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

STRANA 11

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

STRANA 12

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

Výbor OSN pre práva dieťaťa definuje inkluzívne vzdelávanie ako: „súbor hodnôt, princípov a praktík, 

ktoré znamenajú zmysluplné, efektívne a kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov. Súčasne odôvodňuje 

rozmanitosť vzdelávacích podmienok a požiadaviek  pre všetky deti, nie len tie so zdravotným 

znevýhodnením. Inkluzívne vzdelávanie je samotným cieľom vzdelávania.“  (Matiaško, 2013).

Koncept inkluzívneho vzdelávania  predpokladá, že bežné školy by mali vzdelávať všetky deti bez ohľadu

na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové  alebo iné podmienky. Bežné školy

s  orientáciou na inklúziu sa považujú ako najefektívnejšie prostriedky pre potlačenie diskriminujúcich 

postojov, pre vznik ústretových komunít a vytvárania zdravej spoločnosti.  (Vyhlásenie zo Salamanky, Článok 

2)

Thomas and O'Hanlon (2007, In Kudláčová, 2011) pomenovali inkluzívny prístup ako všeobecný ideál

vo vzdelávaní. Inkluzívne vzdelávanie sa chápe ako jedna súčasť oveľa širšieho procesu a prístupu -  inklúzie, 

ktorý sa definuje ako  nikdy nekončiaci proces. 

Existujú dve roviny pohľadu na inkluzívne vzdelávanie - pedagogická a právna. Z pohľadu pedagogického ide 

o definíciu prístupu, charakterizovanie hlavných znakov  a vymedzenie sa voči podobným prístupom. Právny  

pohľad nazerá na inkluzívne vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím z pohľadu Článku 24 Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pojednáva o vzdelávaní.

UNESCO and UNICEF (2007) tvrdia, že „Právo na vzdelanie si vyžaduje záväzok zo strany krajín zabezpečiť 

všeobecný prístup ku vzdelaniu, vrátane prijatia všetkých nevyhnutných opatrení na inklúziu aj tých 

najmarginalizovanejších detí. Upozorňujú však, že dostať deti do škôl  nestačí. Nie je to záruka, že získajú 

vzdelanie, ktoré im umožní dosiahnuť svoje ekonomické a spoločenské ciele a osvojiť si zručnosti, 

vedomosti, hodnoty a postoje, ktoré smerujú k zodpovednému a aktívnemu občianstvu.“

Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých, založené na právach, si vyžaduje holistický prístup za súčasnej zmeny 

pohľadu na učiteľov, ktorí sú viac než len sprostredkovateľmi obsahu. Podľa UNESCO (2008) „Implementácia 

prístupu ku vzdelávaniu založenému na právach, s cieľom posunúť sa k väčšej inklúzii, si bude vyžadovať 

komplexnú reformu vzdelávania, vrátane úpravy ústavných záruk a postojov, učebných osnov, systémov

„Jednou z hlavných úloh vzdelávacieho systému je vedieť o rozmanitosti a reagovať na ňu.“

  (Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho  a inkluzívneho vzdelávania, 2016)

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

Terézia Drdulová

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

20. Osobná mobilita.

21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.

22. Rešpektovanie súkromia.

23. Úcta k domovu a rodine.

24. Vzdelanie.

25. Zdravie.

26. Habilitácia a rehabilitácia.

27. Práca a zamestnanie.

28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.

29. Účasť na politickom a verejnom živote.

30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. 

Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím

a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby

so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru. 

 

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva.  Potrebuje nielen 

špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu 

primeraných úprav. 

Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné 

stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice - Dominik Drdul zo Slovenska - sa vo svojom 

prejave pýtal poslucháčov: 

 

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Existujú dva základné medzinárodné právne dokumenty, ktoré tvoria kostru rámcov definujúcich 

postavenie detí so zdravotným postihnutím a ich práva. Vznikli na základe vzájomnej dohody väčšiny krajín 

sveta a stali sa dokumentami Organizácie Spojených národov: Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Oba dokumenty zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu 

dieťaťa ako primárne a štandardné kritérium, ktoré sa zohľadní pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí 

so zdravotným postihnutím.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA

Jedným z nástrojov na zabezpečenie určitej úrovne užívania ľudských práv pre špecifickú skupinu subjektov 

-  detí - je bezpochyby Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý sa v jednom zo svojich článkov špecificky 

zameriava na deti so zdravotným postihnutím. Článok 23 tohto dohovoru sa osobitne zameriava na túto 

najzraniteľnejšiu skupinu detí. Tento článok pozostáva zo štyroch odsekov. Každý z týchto odsekov pokrýva 

inú oblasť života. Prvý odsek zahŕňa všeobecné uznanie tých istých práv - ktoré sú priznané každému - aj 

pre deti so zdravotným postihnutím, pričom sa konkrétne zmieňuje o dôstojnom živote v podmienkach, 

ktoré zabezpečujú dôstojnosť, podporujú sebestačnosť a uľahčujú aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti.

Druhý odsek uznáva právo každého dieťaťa so zdravotným postihnutím na 

osobitnú starostlivosť, ktorá je primeraná stavu a 

potrebám dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú.

Tretí odsek zdôrazňuje efektívnosť, cenovú dostupnosť a 

dostupnosť týchto vyššie uvedených služieb, 

ktoré by mali byť poskytované bezplatne 

alebo za náklady úmerné ekonomickej 

situácii dieťaťa a osôb, ktoré sú zaň 

zodpovedné. Tento odsek je zameraný na oprávnenosť 

a materiálnu vymožiteľnosť týchto práv a služieb

so zameraním na potreby dieťaťa  - spôsobom 

vedúcim k dosiahnutiu čo najplnšej sociálnej 

integrácie dieťaťa a jeho individuálneho rozvoja, 

vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Posledný odsek obsahuje pozitívne zákonné povinnosti, ako je povinnosť podporovať v duchu 

medzinárodnej spolupráce výmenu vhodných informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a 

lekárskej, psychologickej a funkčnej liečby detí so zdravotným postihnutím, vrátane šírenia a prístupu

k informáciám, týkajúcich sa metód rehabilitácie, vzdelávania a odborných služieb s cieľom umožniť 

zmluvným   štátom   zlepšiť ich   schopnosti a   zručnosti a rozšíriť si   skúsenosti v   týchto   oblastiach

s osobitným zameraním na rozvojové krajiny.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
(V ANGLIČTINE SKRATKA CRPD )

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným 

postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé

od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí

k životu detí so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa uvádza, že:

 

 je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným 

 postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.

 uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské 

 práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré

 v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD - odsek r)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré 

môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných 

aspektoch života. 

Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú 

samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších 

zamestnaniach.      

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

1. Účel.

2. Definície.

3. Všeobecné zásady.

4. Všeobecné povinnosti.

5. Rovnosť a nediskriminácia.

6. Ženy so zdravotným postihnutím. 

7. Deti so zdravotným postihnutím. 

8. Zvyšovanie povedomia.   

9. Prístupnosť. 

10. Právo na život. 

11. Rizikové situácie.            

12. Uznanie rovnosti pred zákonom.

13. Prístup k spravodlivosti.

14. Sloboda a osobná bezpečnosť.

15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.

17. Ochrana integrity osoby.

18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.

19. Samostatný život a začlenenie do komunity.

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité 

aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení 

pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami

so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných   dohovorom ako   prostriedku na zlepšenie podpory

a služieb zaručených právami. Dohovor preto  považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov 

pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom

a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami. 

Presvedčenia o ľuďoch s rázštepom chrbtice a hydrocefalom nájdete v ďalšej časti tejto príručky.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti

a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. 

Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa

k nemu s rešpektom od jeho raného veku.

Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným 

postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. 

Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom 

vzdelávaní.

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

STRANA 13 

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

STRANA 14

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

STRANA 15

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 
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odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Výbor OSN pre práva dieťaťa definuje inkluzívne vzdelávanie ako: „súbor hodnôt, princípov a praktík, 

ktoré znamenajú zmysluplné, efektívne a kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov. Súčasne odôvodňuje 

rozmanitosť vzdelávacích podmienok a požiadaviek  pre všetky deti, nie len tie so zdravotným 

znevýhodnením. Inkluzívne vzdelávanie je samotným cieľom vzdelávania.“  (Matiaško, 2013).

Koncept inkluzívneho vzdelávania  predpokladá, že bežné školy by mali vzdelávať všetky deti bez ohľadu

na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové  alebo iné podmienky. Bežné školy

s  orientáciou na inklúziu sa považujú ako najefektívnejšie prostriedky pre potlačenie diskriminujúcich 

postojov, pre vznik ústretových komunít a vytvárania zdravej spoločnosti.  (Vyhlásenie zo Salamanky, Článok 

2)

Thomas and O'Hanlon (2007, In Kudláčová, 2011) pomenovali inkluzívny prístup ako všeobecný ideál

vo vzdelávaní. Inkluzívne vzdelávanie sa chápe ako jedna súčasť oveľa širšieho procesu a prístupu -  inklúzie, 

ktorý sa definuje ako  nikdy nekončiaci proces. 

Existujú dve roviny pohľadu na inkluzívne vzdelávanie - pedagogická a právna. Z pohľadu pedagogického ide 

o definíciu prístupu, charakterizovanie hlavných znakov  a vymedzenie sa voči podobným prístupom. Právny  

pohľad nazerá na inkluzívne vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím z pohľadu Článku 24 Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pojednáva o vzdelávaní.

UNESCO and UNICEF (2007) tvrdia, že „Právo na vzdelanie si vyžaduje záväzok zo strany krajín zabezpečiť 

všeobecný prístup ku vzdelaniu, vrátane prijatia všetkých nevyhnutných opatrení na inklúziu aj tých 

najmarginalizovanejších detí. Upozorňujú však, že dostať deti do škôl  nestačí. Nie je to záruka, že získajú 

vzdelanie, ktoré im umožní dosiahnuť svoje ekonomické a spoločenské ciele a osvojiť si zručnosti, 

vedomosti, hodnoty a postoje, ktoré smerujú k zodpovednému a aktívnemu občianstvu.“

Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých, založené na právach, si vyžaduje holistický prístup za súčasnej zmeny 

pohľadu na učiteľov, ktorí sú viac než len sprostredkovateľmi obsahu. Podľa UNESCO (2008) „Implementácia 

prístupu ku vzdelávaniu založenému na právach, s cieľom posunúť sa k väčšej inklúzii, si bude vyžadovať 

komplexnú reformu vzdelávania, vrátane úpravy ústavných záruk a postojov, učebných osnov, systémov

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 
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pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 
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pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

STRANA 19
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Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

„Primárnym cieľom školy u detí so spinou bifidou a hydrocefalom je v spolupráci s rodičmi, lekármi a 

sociálnymi pracovníkmi pomôcť pripraviť deti so spinou bifidou a hydrocefalom  na plnohodnotný a 

samostatný život v komunite dospelých - pokiaľ to ich postihnutie dovoľuje. Nie je to ľahká úloha pre 

nikoho, koho sa to týka, ale úloha učiteľov je kľúčová.“

 (Deti s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom v škole, strana 38)

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

Monitoring
a evaluácia

Bezproblémové
prechody

Interdisciplinárna/
medziagentúrna

spolupráca Odhodlanosť
komunity

Príslušné ďalšie
vzdelávanie

Zapojenie rodiny

Holistické kurikulum
pre všetkých

Prostredie pre všetky
deti

Vhodná kvalifikácia zamestnancov

Vnímavosť
voči kultúram

Spolupráca

Inkluzívne vedenie Prĳatie každého dieťaťa

Dobrá správa
a financovanie

Ekosystémový model inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve

Pregraduálne vzdelávanie učiteľov v oblasti
inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve

Vnútroštátne
štandardy

v oblasti kurikula

Štandardný 
prístup

pre
všetých

Výskum v oblasti
ikluzívneho vzdelávania v ranom detstve

Prístup založený
na právach

Pozitívna
sociálna

interakcia

Zapojenie
do každodenných

aktivít

Prístup
orientovaný

na dieťa

Pesonalizované
hodnotenie
vzdelávania

Adaptácia,
úprava a 
podpora

Príslušnosť
zapojenie a
vzdelávanie

dieťaťa



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

STRANA 20

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 
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multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP
Slaveya Kostadinova



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

STRANA 22

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalomVŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.
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Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.
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Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.
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Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

1. Rázštep chrbtice alebo hydrocefalus nedefinuje dieťa. Jeho osobnosť sa skladá z jedinečného 
 súboru vlastností, z ktorých len jedna časť je postihnutie. O tom, ako jeho postihnutie ovplyvní 

 jeho vývin a budúcnosť, sa rozhoduje v ranom veku a na základe správnych informácií a podpory, 

 ktorú v tom čase dostáva jeho rodina.

2. Mnohé deti a mladí ľudia s rázštepom chrbtice a hydrocefalom dnes nanovo definujú obraz týchto 

 diagnóz. Vývoj v medicíne, komplexná stimulácia a pomôcky umožňujú týmto deťom vyvíjať sa 

 zásadne inak a získavať iné zručnosti, než tomu bolo doposiaľ.

3. Poradenstvo rodičom by mali poskytovať skúsení odborníci. Poradenstvo by malo poskytovať 

 prístup k celej škále tém a problémov súvisiacich so životom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom 

 a to bez posudzovania.

4. Rodičia si po narodení dieťaťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zaslúžia čas potrebný

 na adaptáciu na novú situáciu. 

5. Rodičia sú tí, ktorí robia rozhodnutia. Odborníci by sa mali k rodičom správať s rešpektom. Rodičia 
 by mali mať kedykoľvek pocit, že majú možnosť voľby.

6. Kvalita života ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom závisí od mnohých faktorov. Väčšina 
 dospelých s rázštepom chrbtice zdôrazňuje, že je na nich, aby posúdili kvalitu svojho života.

7. Združenie ľudí s rovnakou diagnózou je bohatým zdrojom informácií, skúseností, kontaktov a môže 

 poskytnúť podporu.

8. Multidisciplinárna spolupráca je efektívnejšia, ekonomicky výhodnejšia a preventívnejšia.

9. Odborníci z rôznych oblastí ponúkajú svoje odborné znalosti, názory a možnosti. V každom štádiu 
 vývinu je dôležité podporovať a rozvíjať funkčné schopnosti, nezávislosť a vysoké sebavedomie 
 dieťaťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

STRANA 25

PRESVEDČENIA ODBORNÍKOV O ĽUĎOCH
S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Vedomosti sú moc, komunita je sila a pozitívny 
prístup je všetko.

„
“Lance Armstrong

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

Andrej Drdul and Terézia Drdulová

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



MOŽNOSTI MEDICÍNY A SPINABIFIDOLÓGIA

Rázštep chrbtice patrí medzi zriedkavé ochorenia. Zároveň je to jedna z najčastejších vrodených chýb. Patrí 

do skupiny vrodených chýb neurálnej trubice. Je to najčastejšia vrodená chyba po vrodených srdcových 

chybách. Vyskytuje sa v prvých troch týždňoch tehotenstva - do 25. dňa po počatí, keď sa vytvorí neurálna 

trubica ako základ mozgu a miechy. Neúplné uzavretie neurálnej trubice - väčšinou v jej kaudálnej časti - 

spôsobuje spinu bifidu - rázštep chrbtice. Výsledkom je, že miecha nie je chránená v mieste spojenia. 

Rázštep chrbtice sa nedá vyliečiť, je to celoživotné ochorenie. Ľudia žijúci s rázštepom chrbtice potrebujú 

starostlivosť rôznych odborníkov, nielen lekárov, počas celého života.

SPINA BIFIDA V ČÍSLACH

 Každý rok sa na svete narodí takmer 300 000 detí s vrodenými defektmi neurálnej trubice.

 Rázštep chrbtice sa môže vyskytnúť v každom tehotenstve. V priemere sa narodí 2,6 detí

 s rázštepom chrbtice z 10 000 živonarodených detí.

 Na Slovensku sa ročne narodí menej ako 5 z 10 000 detí s rázštepom chrbtice.

 V Českej republike sa každý rok narodí 1,5 z 10 000 detí s rázštepom chrbtice.

 V Spojených štátoch sa narodí jedno dieťa s rázštepom chrbtice na 1 250 detí, čo predstavuje 

 približne 3 000 detí ročne s vrodenými defektmi neurálnej trubice. Z týchto detí má približne 

 polovica najťažšiu formu rázštepu chrbtice - meningomyelokélu.

 Viac ako 80 % ľudí s rázštepom chrbtice sa v Spojených štátoch dožíva dospelosti.

 Viac ako 80 % ľudí s rázštepom chrbtice má priemerný alebo nadpriemerný intelekt.

 Ľudia s rázštepom chrbtice sa dožívajú vysokého veku a majú dobrú šancu na kvalitný život.

 Dospelí s rázštepom chrbtice - dokonca aj s jeho najťažšou formou - môžu mať zdravé deti

DIAGNOSTIKA A LIEČBA RÁZŠTEPU CHRBTICE

Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

"Každé dieťa s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom považujem za jedinečné umelecké dielo, ktoré 

spája nádhernú krásu dieťaťa s jedinečnou chuťou choroby, ktorú väčšina ľudí nepozná. Pre dieťa nie je 

rozhodujúca chuť, ale umelci, ktorí toto umelecké dielo formujú a dotvárajú. "

T. Drdulová

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

STRANA 26

RÁZŠTEP CHRBTICE A HYDROCEFALUS
Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

Andrej Drdul and Terézia Drdulová

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



MOŽNOSTI MEDICÍNY A SPINABIFIDOLÓGIA

Rázštep chrbtice patrí medzi zriedkavé ochorenia. Zároveň je to jedna z najčastejších vrodených chýb. Patrí 

do skupiny vrodených chýb neurálnej trubice. Je to najčastejšia vrodená chyba po vrodených srdcových 

chybách. Vyskytuje sa v prvých troch týždňoch tehotenstva - do 25. dňa po počatí, keď sa vytvorí neurálna 

trubica ako základ mozgu a miechy. Neúplné uzavretie neurálnej trubice - väčšinou v jej kaudálnej časti - 

spôsobuje spinu bifidu - rázštep chrbtice. Výsledkom je, že miecha nie je chránená v mieste spojenia. 

Rázštep chrbtice sa nedá vyliečiť, je to celoživotné ochorenie. Ľudia žijúci s rázštepom chrbtice potrebujú 

starostlivosť rôznych odborníkov, nielen lekárov, počas celého života.

SPINA BIFIDA V ČÍSLACH

 Každý rok sa na svete narodí takmer 300 000 detí s vrodenými defektmi neurálnej trubice.

 Rázštep chrbtice sa môže vyskytnúť v každom tehotenstve. V priemere sa narodí 2,6 detí

 s rázštepom chrbtice z 10 000 živonarodených detí.

 Na Slovensku sa ročne narodí menej ako 5 z 10 000 detí s rázštepom chrbtice.

 V Českej republike sa každý rok narodí 1,5 z 10 000 detí s rázštepom chrbtice.

 V Spojených štátoch sa narodí jedno dieťa s rázštepom chrbtice na 1 250 detí, čo predstavuje 

 približne 3 000 detí ročne s vrodenými defektmi neurálnej trubice. Z týchto detí má približne 

 polovica najťažšiu formu rázštepu chrbtice - meningomyelokélu.

 Viac ako 80 % ľudí s rázštepom chrbtice sa v Spojených štátoch dožíva dospelosti.

 Viac ako 80 % ľudí s rázštepom chrbtice má priemerný alebo nadpriemerný intelekt.

 Ľudia s rázštepom chrbtice sa dožívajú vysokého veku a majú dobrú šancu na kvalitný život.

 Dospelí s rázštepom chrbtice - dokonca aj s jeho najťažšou formou - môžu mať zdravé deti

DIAGNOSTIKA A LIEČBA RÁZŠTEPU CHRBTICE

Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli
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Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Multidisciplinárny tím umožňuje každej disciplíne nezávisle prispieť svojimi odbornými znalosťami k 

potrebám dieťaťa - žiaka. Členovia tímu pracujú paralelne jeden s druhým a priama interdisciplinárna 

komunikácia je minimálnou výnimkou prostredníctvom vedúceho tímu (Hall, 2001).

Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, multidisciplinárne tímy v škole/škôlke pozostávajú z viacerých členov

z rôznych oblastí, z ktorých každý zohráva určitú úlohu pri riešení špecifických potrieb detí. Tím môže 

zahŕňať rôznych odborníkov, ako sú učitelia špeciálnych škôl, učitelia všeobecného vzdelávania, správcovia 

škôl, školské sestry, sociálni pracovníci a poskytovatelia primárnej starostlivosti. Členovia tímu závisia od 

špecifických potrieb žiaka a modelu vzdelávania. Často sú financovaní rôznymi spôsobmi, majú rôzne 

priority a motiváciu. To na jednej strane sťažuje riadenie tímu a sťažuje komunikáciu medzi jednotlivými 

členmi. Na druhej strane je multidisciplinárny tímový prístup dostatočne účinný a flexibilný na to, aby sa 

dal uplatniť aj v prípade, že ho vzdelávací systém formálne neposkytuje, prípadne ak materská škola 

alebo škola nemá predchádzajúce skúsenosti. 

Multidisciplinárny tím ponúka študentom možnosť spolupracovať s každým členom tímu pri stanovovaní 

konkrétnych osobných a vzdelávacích cieľov. To umožňuje tímu zapojiť sa do plnenia cieľov a niesť 

zodpovednosť za výsledok sebe aj študentovi. Tento prístup podporuje aj účasť rodiny, čo môže zlepšiť 

koordináciu starostlivosti, vzdelávanie a začlenenie. 

Aj keď členovia tímu môžu pracovať paralelne, mali by 

sledovať spoločný zámer a ciele a prispievať

k pozitívnym výsledkom pre študentov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom.  

Jeden z členov je zvyčajne koordinátor/vedúci tímu. 
Časom môžu túto úlohu prevziať rôzni členovia.

ÚLOHY A FUNKCIE ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU

Učitelia, učitelia inkluzívnych tried, učitelia telesnej výchovy

Učiteľ má hlavnú úlohu pri napĺňaní vzdelávacích potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

podporuje dieťa takmer na všetkých úrovniach pyramídy. Učiteľ je jedným z najdôležitejších členov 

Viac podrobností možno zistiť tu: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_sk.pdf

Tá istá agentúra vypracovala koncept kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti. 

Zistené poznatky rozdelila do troch oblastí:

1. Umožniť všetkým deťom niekam patriť, zapájať sa a vzdelávať sa 

Z hľadiska inklúzie je každé dieťa jedinečné. Namiesto obmedzovania sa len na dosahovanie vnútroštátnych 

štandardov spôsobilosti je skôr potrebné sledovať pokrok každého dieťaťa. To umožňuje oceniť všetky deti 

rovnako - bez ohľadu na stupeň ich úspechu - ako aktívnych účastníkov a žiakov v kolektíve rovesníkov a 

poskytnúť im podporu potrebnú na dosiahnutie pokroku. Vzorové zariadenia inkluzívneho vzdelávania

v ranom detstve sa o to usilovali tak, že každé dieťa najskôr privítali a ocenili v rámci kreatívnej, podporujúcej 

učiacej sa komunity, do  ktorej   patrí  každý  a  v  ktorej  sa  každý  teší z dobrých  vzťahov so  zamestnancami  

aj s rovesníkmi. V takejto prívetivej atmosfére sú potom deti podnecované a je im umožnené, aby: 

 využívali svoje silné stránky, 

 rozhodovali sa, a to predovšetkým pri hre, 

 precvičovali svoju zvedavosť a nezávislosť, 

 vyjadrovali svoj záujem a ciele a pomocou nich sa zapájali do riešenia problémov, 

 prejavovali motiváciu a zapájali sa do hodnotených aktivít spolu a v interakcii so skupinou 

 rovesníkov. 

2. Vývoj nástroja sebareflexie 

Nástroj sebareflexie je súbor konkrétnych otázok. Zameriava na predškolské zariadenia ako miesta 

participácie a vzdelávania. Kladie dôraz na proces a štrukturálne faktory v rámci zariadenia, ktoré 

ovplyvňujú skúsenosti detí. Nástroj sa zaoberá ôsmimi aspektami: 

1.  Celková ústretová atmosféra 

2.  Inkluzívne sociálne prostredie 

3. Prístup orientovaný na dieťa 

4.  Fyzické prostredie priateľské k dieťaťu 

5. Materiály pre všetky deti 

6.  Príležitosti na komunikáciu pre všetkých 

7.  Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie 

8.  Prostredie priateľské k rodine. 

3. Adaptácia ekosystémového modelu inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

Tento model zahŕňa všetky hlavné aspekty inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, ktoré vyplynuli

Článok  24, bod číslo dva toho istého Dohovoru uvádza: „Pri realizácii tohto práva zmluvné strany zabezpečia, 

aby:

a)  osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo 

 všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho 

 zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo

 zo stredoškolského vzdelávania;

b)  osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup

 k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu

 v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)  sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)  osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú 

 podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)  sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje 

 vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.“

Článok 24, bod tri Dohovoru pojednáva: „Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím 

získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a rovnoprávne 

zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany na tento účel prijmú príslušné 

opatrenia, okrem iného

a)  umožnia štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych 

 techník, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoj orientačných zručností a mobility a 

 vzájomnú podporu a poradenstvo osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)  umožnia štúdium posunkového jazyka a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich osôb;

c) zabezpečia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hlucho-slepým osobám, najmä deťom, poskytovalo 

 vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre 

danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje

vzdelanostný a sociálny rozvoj.“

Článok 24, bod 4 Dohovoru konkretizuje: 

„S cieľom pomôcť pri zabezpečení realizácie 

tohto práva zmluvné strany prijmú príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane 

učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí 

ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo 

písmo, a na prípravu odborníkov a 

Ďalší ucelený a konkrétny koncept  inkluzívneho vzdelávania možno nájsť v už vyššie spomínanej  príručke 

Index inklúzie ( Index for inclusion), ktorého štvrtá reedícia vyšla v roku 2016  s podtitulom Príručka na rozvoj 

škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Je používaná vo viac než 50 krajinách sveta. Ponúka súbor inkluzívnych 

pedagogických princípov a náčrt kurikula pre 21. storočie, ktorým autori odpovedajú na otázku

: 

 

„Čo by sme mali vedieť,
aby sa nám tu spolu dobre žilo?“

Jeho autori Booth a Ainscow (2016) chápu inkluzívne vzdelávanie  ako nikdy sa nekončiaci proces, ktorý sa 

zaoberá zapájaním jednotlivcov, vytváraním participatívnych systémov a prostredí a propagáciou 

inkluzívnych hodnôt. Týka sa zvyšovania miery zapájania sa každého a znižovania všetkých foriem vylúčenia 

a diskriminácie. Rovnako sa týka snáh vypočuť si hlasy detí a konať na základe ich názorov. Myslí nielen

na deti, ale aj na rodiny  detí a zamestnancov školy. 

Príručka ponúka možnosti rozvoja školy v troch navzájom prepojených dimenziách: 

1. Vytváranie inkluzívnej kultúry - budovanie komunity, etablovanie inkluzívnych hodnôt.

2. Realizácia inkluzívnych opatrení - rozvoj školy pre všetkých, podpora rozmanitosti.

3. Rozvoj inkuzívnej praxe - tvorba kurikula pre všetkých, organizácia vyučovania.

Pre každú dimenziu ponúka veľké množstvo otázok a indikátorov, na základe ktorých je možné posúdenie 

stavu, v ktorom sa škola nachádza a súčasne aj načrtnutie konkrétnych možností ďalšieho rozvoja školy. 

Index inklúzie je dostupný v slovenskom jazyku tu: 

https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Európska agentúra pre rozvoj inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania so sídlom v Bruseli 

(www.european-agency.org) ponúka konkrétny nástroj pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania v podobe  

Profilu inkluzívneho učiteľa. Odpovedá ním na otázky: 

1. Aký druh učiteľov potrebuje inkluzívna spoločnosť v škole 21. storočia? 

2. Aké sú základné kompetencie učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie?

Ako základ práce všetkých učiteľov v inkluzívnom vzdelávaní uvádza  štyri ústredné hodnoty súvisiace

s vyučovaním a učením. Patria sem: 

1. Rešpektovanie hodnoty diverzity žiakov - odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre vzdelávanie; 

2. Podpora všetkých žiakov - učitelia stanovujú vysoké ciele pre každého žiaka; 

3. Spolupráca -  spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa; 

4. Osobný profesijný rozvoj - vyučovanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj učitelia majú zodpovednosť 

za svoje celoživotné vzdelávanie. 

pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať 

informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a 

alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených 

na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.“

Existuje množstvo pohľadov a pedagogických definícií, ktorých  autori definujú inkluzívne vzdelávanie rôzne. 

Mnohí objasňujú inkluzívne vzdelávanie poukazovaním na to, čo inkluzívne vzdelávanie nie je, aby jasne 

vymedzili,  čo nemožno považovať  za inkluzívne vzdelávanie a to vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie 

sa zamieňa. Najčastejšie autori objasňujú zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou, ktorý často 

pretrváva a omylom sa  považuje za synonymum inkluzívneho vzdelávania. 

Villa a Thousand (2016) v tejto súvislosti objasňujú, prečo integrácia nie je to isté ako inkluzívne vzdelávanie. 

Upozorňujú, že pri integrácii bolo určené, ktorí žiaci by sa mali alebo  mohli vzdelávať v bežných školách a tiež 

to, že integrácia sa zameriavala predovšetkým na zabezpečenie fyzickej a sociálnej prístupnosti

s obmedzenými alebo žiadnymi akademickými očakávaniami od žiakov so stredne ťažkým a ťažkým 

zdravotným postihnutím.

Tí istí autori zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie je rovnako vízia ako aj prístup, ktorý víta, oceňuje, 

posilňuje a podporuje rôznorodosť  akademického, sociálneho, emocionálneho, jazykového a 

komunikačného učenia sa všetkých študentov v zdieľaných prostrediach a skúsenostiach - za účelom 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania.

Ďalším problémom pri definovaní inkluzívneho vzdelávania je, že sa nedá definovať jednou vetou, pretože 

ako udávajú  Booth a Ainscow (2016), inklúzia je komplexným konceptom. Títo autori ponúkajú školám 

príručku Index inklúzie (Index for inslusion) na  skúmanie praktických dôsledkov podpory inklúzie, aby začali 

jasnejšie chápať inkluzívne vzdelávanie. 

Tannenbergerová (2016) podobne zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je systém alebo proces, nie 

jednorázové opatrenie. Smeruje ku škole pre všetkých, v ktorej sa heterogenita považuje za obohatenie 

vzdelávacieho procesu.  Inklúzia umožňuje všetkým deťom navštevovať bežné základné školy v lokalite ich 

bydliska. Učitelia na takejto škole musia pristupovať ku každému žiakovi individuálne, ako k mimoriadnej 

osobnosti. Celé vzdelávanie i filozofia školy sú postavené na individualizovanom prístupe. Vzdelávacia 

stratégia sa prispôsobuje schopnostiam, talentom alebo hendikepom žiaka a sústreďuje sa na to, aby každý 

žiak naplno využil svoj potenciál a zároveň sa naučil komunikovať a spolupracovať s ostatnými. 

Tannenbergerová (tamtiež) zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie odlišne nazerá i na zlyhávanie osoby - 

dieťaťa. Pri integrácii sa zlyhávanie osoby vysvetľuje vzhľadom na  predpoklady a možnosti danej osoby.

Pri inkluzívnom vzdelávaní sa hľadajú možnosti nápravy v systéme ( v podporných opatreniach)  a nie 

prenastavenie alebo stigmatizácia tohto  zlyhávajúceho dieťaťa. 

Jeden z hlavných cieľov inkluzívneho vzdelávania je pripraviť žiakov na kvalitný a  úspešný život

v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá predpokladá fungovanie v inkluzívnom prostredí a to svojou  

prirodzenou proinkluzívnosťou -  atmosférou, formou vzdelávania  i prostredím. 

Autorka pomenováva štyri tématické oblasti  školy, v ktorej sa realizuje inkluzívne vzdelávanie. Tématické 

oblasti vychádzajú z  právneho, ekonomického, pedagogického a filozofického teoretického východiska.

1. Kultúra ( kultúra, politika, postoje)

2. Podmienky ( materiálne, organizačné, personálne)

3. Prax (didaktika, individualizácia, hodnotenie)

4. Relácia ( vzťahy, komunikácia, spolupráca)

V každej oblasti uvádza 11 ukazovateľov, podľa ktorých sa môže škola otestovať. Prvé štyri ukazovatele 

napĺňajú  minimálny stupeň inkluzívneho vzdelávania.

Pedagogické koncepty inkluzívneho vzdelávania sú v súčasnej dobe považované za charakteristiky kvalitne 

orientovanej „školy budúcnosti“. Medzi základné princípy  inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa dajú nájsť

v nielen v odbornej literatúre, ale aj v nadnárodných právnych dokumentoch, považuje Tannenbergerová 

(tamtiež):

1. Princíp humanizmu  a demokracie  -  inklúzia v rôznych sférach života by mala byť prirodzeným 

dôsledkom aplikácie ľudských práv a hodnôt slobodnej a demokratickej spoločnosti

2. Princíp heterogenity - rôznorodosť sa stáva prirodzenou súčasťou spoločnosti a je považovaná za prínos 

a impulz k rozvoju.

3. Princíp spolupráce - rozvoj prirodzeného spolužitia osôb v spoločnosti, ktoré disponujú rôznymi talentami 

a nedostatkami.

4. Princíp regionalizácie - právo navštevovať lokálnu školu majú všetky deti z jej okolia 

5. Princíp otvorenosti a efektivity  - premyslené a efektívnym spôsobom uskutočňované  vzdelávanie

v bezpečnom školskom prostredí.

6. Princíp individualizácie - akceptovanie potrieb každej osoby vo vzdelávacom prostredí a nastavenie 

procesu tak, aby sa mohla plnohodnotne rozvíjať.

7. Princíp celistvosti - rozvoj žiaka sa týka intelektových, sociálnych, etických, telesných a ďalších zložiek 

jeho osobnosti. 

odbornej prípravy učiteľov, materiálov, vzdelávacieho prostredia, metodiky, prideľovania zdrojov a pod. 

Predovšetkým si však bude vyžadovať zmenu v postoji všetkých ľudí v systéme tak, aby sa z rozmanitosti a 

rozdielnosti tešili a vnímali ich skôr ako príležitosť než problém.“ (s. 29). 

Inkluzívne vzdelávanie je zastrešujúci pojem, ktorý má dopad na politiku a prístupy k jeho uplatňovaniu počas 

povinnej školskej dochádzky, vo vyššom vzdelávaní a vo vzdelávaní učiteľov. Ciele inkluzívneho vzdelávania sa 

dosahujú len v prostredí a systéme, ktoré si váži všetkých rovnako a vníma školu ako zdroj spoločenstva. 

Inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých študentov a zameriava sa na zvyšovanie zmysluplnej participácie 

jednotlivca na vzdelávacích príležitostiach a znižovanie jeho vylúčenia   zo vzdelávania a širšej    spoločnosti. 

V skratke vyjadrené, inkluzívne vzdelávanie je prístup založený na zásadách a právach, opierajúci sa o základné 

hodnoty: rovnosť, participácia, rozvoj a podpora komunít a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti. Hodnoty, ktoré 

učiteľ vyznáva, nevyhnutne určujú jeho správanie a činy. Podľa World Report on Disability (Svetovej správy

o zdravotnom postihnutí, 2011) „je vhodná príprava učiteľov hlavného prúdu vzdelávania nevyhnutným 

predpokladom pre to, aby vedeli sebavedome učiť deti s rozličnými potrebami.“ (s. 222). Správa zdôrazňuje, že 

odborná príprava učiteľov by sa mala zameriavať aj na postoje a hodnoty, nielen na vedomosti a zručnosti.

 V roku 2010 bol Slovenskou republikou  podpísaný  medzinárodný dokument  -   Dohovor o právach osôb

so zdravotným postihnutím pod č. 317/2010 Z. z. (ďalej len Dohovor). 

Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, 

ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv

a základných slobôd osobami a teda aj deťmi so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. Slovenská republika sa jeho podpisom zaviazala k prijatiu opatrení a implementácii ustanovení 

Dohovoru. Dohovor je do značnej miery súborom nástrojov na zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím a je navyše právne vymožiteľný. 

Článok 24 je prekladom článku z anglického slova Education (tento pojem zahŕňa výchovu i vzdelávanie) 

preložený do slovenského jazyka len ako vzdelávanie, a v bode jeden znie:

 „Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto 

práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací 

systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)  plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

 rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)  rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných

 a telesných schopností v maximálnej možnej miere;

c)  umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

z údajov získaných z rôznych vzorových zariadení inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve. Môže slúžiť ako 

rámec pre plánovanie, zlepšovanie, monitoring a evaluáciu kvality inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve 

na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni (pozri obrázok nižšie).

Zdôrazňuje to, čo sme vyššie spomenuli: Prístup založený na právach, s dobrým   financovaním a správou, 

vytváraním prostredia pre všetky deti, spoluprácou rôznych aktérov, zabezpečením bezproblémových 

prechodov, prepojením na komunity, zapojením kvalifikovaných zamestnancov - tým všetkým  sa vytvára 

nevyhnutná báza, na ktorej je možné prístupom orientovaným na dieťa, pozitívnou sociálnou interakciou a 

adaptáciou  - zapájať každé dieťa do aktivít, s cieľom jeho participácie, vzdelávania a budovania jeho 

príslušnosti ku komunite rovesníkov. 

Metodika je dostupná tu: 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-environ

ment-self-reflection-tool

Pri vzdelávaní detí a žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom je nevyhnutné mať na pamäti, že:

Je zjavné, že každé dieťa so spinou bifidou je jedinečné. Podľa výskumov sa ročne celosvetovo narodí 300 

000 ľudí so spinou bifidou. 80% z nich sa napriek zložitej situácii dožíva dospelého veku.  Priestor a čas medzi 

narodením a dospelosťou týchto ľudí  je plný rizík. Na to, aby  bol rodič dieťaťa so spinou bifidou a 

hydrocefalom dobre informovaný a  jeho rozhodnutia robil s dopadom na budúcnosť dieťaťa, potrebuje veľa 

podpory. Učiteľ môže byť jedným z tých pilierov, ktorí zásadne ovplyvnia vývin dieťaťa. Mali by pri tom mať

s rodičom dohodnutý spoločný cieľ, napríklad v takejto podobe: 

Charakteristiky dobre adaptovaného dospelého človeka:

 Osvojené sociálne zručnosti  - schopnosť interakcií s inými ľuďmi

 Rešpekt voči autoritám

 Sebavedomie ako rešpekt voči sebe samému

 Schopnosť riešiť výzvy

 Schopnosť akceptácie alebo požiadania o pomoc 

Ďalšie tipy a informácie ako na to, je možné nájsť v manuáloch pre konkrétne cieľové skupiny projektu 

Multi-IN

multidisciplinárneho tímu. Často pôsobí ako koordinátor alebo vedúci tímu, pretože vzhľadom na povahu 

svojich povinností učiteľ najčastejšie komunikuje s ostatnými členmi.

Triedny učiteľ je osoba, ktorá najlepšie pozná charakteristiky a ťažkosti žiaka pri učení, úroveň jeho výkonu a 

individuálne vzdelávacie výsledky. Učiteľ sa podieľa na plánovaní, prispôsobovaní a modifikácii učebných 

osnov tak, aby uľahčil účasť žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na typických aktivitách triedy. 

Takéto rozhodnutia sa zvyčajne prijímajú spolu so špeciálnym pedagógom. Učiteľ uplatňuje rôzne vyučovacie 

stratégie, ako je diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, 

aby žiaci mohli dosiahnuť svoje osobné vzdelávacie výsledky v rámci spoločných aktivít v triede.

Učiteľ je tiež hlavným dospelým vzorom pre triedu, ktorý demonštruje prijatie a začlenenie. Učiteľ 

uľahčuje interakcie medzi rovesníkmi uplatňovaním pozitívnej podpory správania a zapájaním žiakov

do všetkých činností v triede vrátane športu.

Vedúci pracovníci škôl

Vedúci pracovníci škôl sú riaditelia, riaditelia škôl a iní, ktorí sú zodpovední za celkový chod školy. Táto 

definícia sa vzťahuje aj na ďalších správcov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú asistenti riaditeľa, vedúci 

učitelia a ďalší, ktorí sa podieľajú na riadiacich činnostiach školy.

Hlavnou úlohou vedúceho školského multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť bezpečné, pozitívne a 

prístupné školské prostredie a podporovať inkluzívne postoje všetkých členov tímu. Vedúci školy tiež 

uľahčuje možnosti spolupráce medzi učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými členmi 

multidisciplinárneho tímu. 

Špeciálni pedagógovia

Súčasťou multidisciplinárneho tímu môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorého úlohou je podporovať 

všeobecného učiteľa v prípade ťažkostí s učením. V závislosti od aktuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, sa 

špeciálny pedagóg môže časom pripojiť k tímu alebo ho opustiť. 

Úlohou špeciálneho pedagóga je poskytovať špeciálne navrhnuté vyučovanie v rôznych formách, ako je 

spoločné vyučovanie s triednym učiteľom alebo individuálne vyučovanie, v súlade s aktuálnymi učebnými 

osnovami a programom triedy. Špeciálny učiteľ často uplatňuje rôzne vyučovacie stratégie, ako je 

diferenciácia, univerzálny dizajn, viacúrovňové vyučovanie a prekrývanie učebných osnov, aby žiaci

s poruchami učenia mohli v rámci spoločných aktivít v triede dosahovať individuálne určené vzdelávacie 

výsledky.

Ak je súčasťou multidisciplinárneho tímu aj špeciálny pedagóg, má úlohu pri plánovaní, prispôsobovaní a 

rozhodovaní učebných osnov a vyučovania spolu s triednymi učiteľmi a personálom súvisiacich služieb, 

aby sa prispôsobili a upravili učebné osnovy. 

Špeciálni pedagógovia často uľahčujú interakcie medzi rovesníkmi tým, že učia žiakov s postihnutím 

prosociálnemu správaniu a uplatňujú pozitívne podpory správania. 

 

Školskí psychológovia

Rovnako ako špeciálny pedagóg, aj školský psychológ je nepovinným členom multidisciplinárneho tímu. 

Školský psychológ podporuje žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby mali plný prístup k typickým 

školským a triednym aktivitám a mohli sa na nich zúčastňovať. Poskytovaním poradenstva školský 

psychológ pomáha žiakom rozvíjať a uplatňovať zručnosti, ktoré riešia ich vzdelávacie alebo podporné 

potreby. Školskí psychológovia sa často podieľajú na prevencii a riešení základných príčin šikanovania.

Zvyčajne koordinujú svoju prácu s ostatnými členmi tímu, ako sú učitelia, špeciálni pedagógovia, zdravotné 

sestry a rodina. 

Školské zdravotné sestry

Školská zdravotná sestra má veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fyziologických a zdravotných 

potrieb žiaka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

 

Školská zdravotná sestra je odborníkom na zdravie v edukačnom prostredí a z tejto pozície podporuje prácu 

učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov pri pochopení toho, ako sa zdravotný stav a potreby žiakov 

môžu odraziť na ich výkone a správaní v škole/školke. Zdravotná sestra môže podporovať rozhodnutia 

vedenia školy, pokiaľ ide o potreby bezpečnosti žiakov a prístupné prostredie. Zdravotná sestra môže tiež 

podporovať rozvíjanie zručností v oblasti sebaobsluhy a obhajoby v súvislosti so zdravotným stavom žiaka. 

Naše štúdie ukazujú, že úloha školskej zdravotnej sestry v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je veľmi často 

podceňovaný a nevyužitý. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť v škole môže byť rozhodujúcim 

faktorom pri zlepšovaní zdravia a nezávislosti študentov. Je potrebný dobrý regulačný rámec, v ktorom 

budú tieto povinnosti jasne definované. Dôležité sú aj podporné materiály a školenia.

Asistenti

Asistenti podľa potreby poskytujú podporu študentom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, aby si 

zachovali primeranú a rovnocennú účasť v školskom prostredí. V niektorých krajinách existujú pedagogickí 

asistenti alebo v iných osobní asistenti. Majú rôzne kompetencie. Asistent podporuje žiakov pri vykonávaní 

činností každodenného života, okrem iného pri jedení, toalete, obliekaní, premiestňovaní, mobilite a 

polohovaní, ako aj pri cestovaní z jedného miesta na druhé v rámci školy a komunity. Asistent obsluhuje a 

pomáha pri používaní pomôcok na mobilitu študentov, ako sú chodítka, invalidné vozíky, ortézy, barle atď.

V prípade ťažkostí s učením môžu asistenti priamo podporovať žiaka na základe pokynov učiteľa a 

špeciálneho pedagóga.

Úloha asistenta v multidisciplinárnom tíme je flexibilná a nie je jasne definovaná. V niektorých prípadoch je 

asistent externou osobou, vymenovanou v rámci komunitného programu alebo priamo zo školy či rodiny.

Do tejto úlohy môže vstúpiť aj rodinný príslušník, často neformálne, len pri špecifických činnostiach, ako je 

napríklad asistencia pri nosení ťažkých vakov alebo katetrizácia.

Rodičia a rodinní príslušníci

Rodičia, hoci nie sú profesionáli, sú veľmi cenným a kľúčovým členom multidisciplinárneho tímu. Rodičia 

poskytujú všetkým ostatným členom informácie o potrebách, silných stránkach a záujmoch žiaka vrátane 

informácií o jeho zdravotnom stave, motivácii, záujmoch, štýloch učenia, talente a histórii. Často pomáhajú 

členom tímu identifikovať podporu potrebnú pre úspech žiaka. 

Rodičia sa spolu s dieťaťom aktívne podieľajú na určovaní a stanovovaní vzdelávacích priorít a cieľov. 

Robia informované rozhodnutia a sú zodpovední za výber v rámci všeobecného vzdelávacieho programu 

a učebných osnov. 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa tiež zúčastňujú na práci tímu, ktorý podporuje ich vlastné 

inkluzívne vzdelávanie. Bežne sa úlohy žiakov a ich rodičov prekrývajú a žiaci sa postupom času, ako starnú, 

stávajú aktívnejšími.

Všetci členovia musia poskytovať svoju podporu spôsobom, ktorý podporuje informovanosť dieťaťa

a jeho zapojenie do vzdelávania vrátane stanovovania cieľov a rozhodovania.

Zdroje Multi-IN sú zamerané na opísaných osem skupín, ktoré by mohli potenciálne 

vytvoriť takýto multidisciplinárny tím na podporu detí s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom v škole a materskej škole. Keďže zdroje Multi-IN 

sú zamerané na podporu multidisciplinárneho tímu, jeho členovia sa 

považujú za cieľové skupiny Multi-IN. 

Zatiaľ čo všeobecná príručka poskytuje ucelený pohľad na inklúziu, 

manuály Multi-IN a vzdelávacie videokurzy sú zamerané na konkrétne 

cieľové skupiny a obsahujú konkrétne odporúčania a praktické tipy

v závislosti od ich úlohy v tíme.

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

NORMAL SPINA BIFIDA

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Prvoradou úlohou nás, ktorí patríme k uniformnej väčšine, je 
prijať skutočnosť, že ľudia, ktorí sa od nás líšia v dôsledku 

vrodenej chyby alebo choroby, nie sú postihnutí alebo 
hendikepovaní. Nepotrebujú ľútosť ani izoláciu. Sú iní ako 

my, sú tu preto, aby žili. Sú inak obdarení. 

„

“docent František Horn, detský chirurg  

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

autor foto: Pavol Bicák



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

SPINA BIFIDA PODĽA OBRÁZKOV Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

Rázštep chrbtice je možné diagnostikovať ešte pred narodením - najmä pomocou trojitého krvného testu, 

odberu plodovej vody a ultrazvukového vyšetrenia. Po stanovení diagnózy nie je možné jednoznačne 

predpovedať prognózu dieťaťa, pretože rázštep chrbtice má obrovskú variabilitu prejavov. Liečba rázštepu 

chrbtice je možná pred narodením dieťaťa alebo po ňom. Väčšina detí sa operuje po narodení, ale v mnohých 

krajinách je možné operovať dieťa už počas tehotenstva. Je dôležité, aby rodičia, ktorí čakajú dieťa

s rázštepom chrbtice, boli informovaní, pretože to má veľký vplyv na ich dôležité rozhodnutia a na to, aký typ 

operácie si zvolia.

Prenatálna liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice - pred narodením

Operácia plodu počas tehotenstva sa musí vykonať do 26. týždňa tehotenstva. Dráb 

uvádza klinickú štúdiu MOMS - Trial (Management of Myelomeningocele Study) z roku 

2010, vďaka ktorej sa zásadne zmenila starostlivosť o pacientov s rázštepom 

chrbtice. Ak sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu zistí rázštep chrbtice, je 

možné s dostatočnou kvalifikáciou vykonať operáciu plodu medzi 19. a 26. 

týždňom tehotenstva. Počas zákroku sa otvorený defekt chrbtice 

anatomicky uzavrie, aby počas prebiehajúceho vnútromaternicového 

vývoja nedošlo k ďalšiemu neurologickému poškodeniu miechy. 

Týmto spôsobom sa dajú výrazne zmierniť následky rázštepu 

chrbtice.

Jeden z priekopníkov fetálnej chirurgie - profesor Mueli zo Švajčiarska - 

poznamenáva, že rozsah možného výskumu detí s rozštepom chrbtice 

operovaných prenatálne by dokázal zamestnať jednu generáciu vedcov

v jedinečnom diele modernej spinabifidológie.

Vývoj techník prenatálneho uzáveru defektu a správy o lepších výsledkoch oklúzie maternice spôsobili 

revolúciu v neurochirurgickom prístupe k myelomeningokéle. Sú známe aj riziká, z ktorých najčastejšie je 

následný predčasný pôrod dieťaťa, ale výskum potvrdzuje, že prínosy prenatálnej operácie prevažujú 

nad komplikáciami predčasne narodených detí. Väčšina detí sa rodí v 37. týždni tehotenstva. Medzi 

skutočné výhody operácie plodu patrí zníženie výskytu hydrocefalu, Arnoldovej Chiariho malformácie II, 

mierne zlepšenie motorických schopností a zníženie úmrtnosti. Demonštračné video o operácii plodu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA
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Prenatálne operácie rázštepu chrbtice už nie sú experimentálnou liečbou. Je dostupná v Belgicku, Nemecku, 

Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách. Náklady sú hradené v súlade s cezhraničnou 

smernicou EÚ (CBD). Jedno z najznámejších  centier sa nachádza v Zürichu vo Švajčiarsku.

Liečba dieťaťa s rázštepom chrbtice po narodení

Patologické a anatomické charakteristiky rázštepu chrbtice sú rôzne. Jednou z úloh stavcov je vytvoriť 

pevný kryt miechy. Tvorí ho telo stavca v prednej a zadnej časti oblúka, ktorý je za normálnych okolností 

uzavretý.

Neurochirurgická intervencia u detí narodených s rázštepom chrbtice sa snaží uzavrieť otvorené defekty čo 

najskôr po narodení dieťaťa a zabrániť sekundárnym komplikáciám. Patrí k nim otvorená 

meningomyelokéla a liečba hydrocefalu, Arnoldova Chiariho malformácia II a možný syndróm pripútanej 

miechy.  

Niektoré krajiny poskytujú pacientom s rázštepom chrbtice lepšiu starostlivosť ako iné, ale dnešné 

poznatky nielen v oblasti medicíny umožňujú poskytnúť kvalitnú a účinnú liečbu čo najskôr po narodení 

dieťaťa, čo je nevyhnutný základ pre celkový vývoj dieťaťa. Pri vhodnej popôrodnej zdravotnej starostlivosti 

väčšina pacientov s rôznym stupňom ťažkostí prežije, priamo v závislosti od stupňa postihnutia.

Meningomyelokéla ako najčastejšia forma rázštepu chrbtice vzniká v dôsledku včasnej vývojovej anomálie 

nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a s nimi spojeným funkčným 

neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú preto jadrom všetkých klinických problémov. Operácia 

nevracia neurologický deficit. Pacient má neurologické poškodenie.

Horn uvádza dve základné delenia defektov neurálnej trubice podľa McComba:

1.  kaudálne a kraniálne - podľa miesta výskytu. 96 % z nich sa nachádza na kaudálnom (chrbtovom) 

 konci, 3 % na kraniálnom konci (lebka) a 1 % je kombinovaných.

2.  otvorené a zatvorené

 Uzavreté: Spina bifida occulta  ako asymptomatická rázštep chrbtice. Vyskytuje sa u 25 % 

        populácie. Nespôsobuje žiadne ťažkosti.

          Otvorené: Meningocele - Meningokéla - z chrbtice vyčnieva vak. Vak obsahuje miechový mok, ale 

        neobsahuje nervové tkanivo.

    Meningomyelokéla - nesprávne vyvinutá miecha vystupuje cez nespojené oblúky 

        niekoľkých stavcov. Je to najčastejšia forma rázštepu chrbtice, vzniká v dôsledku včasnej 

       vývojovej anomálie nervového systému a vedie k rôznym štrukturálnym abnormalitám a

       s nimi spojeným funkčným neurologickým deficitom. Neurologické problémy sú základom  

        všetkých klinických problémov.

Manažment obmedzenej miechy zahŕňa diagnostiku a chirurgický manažment adhézií vytvorených

v mieste pôvodnej oklúzie, následné pozdĺžne trakčné napätie spojené s miechou a z toho vyplývajúce 

neurologické príznaky a symptómy.

Z hľadiska funkčnosti chôdze sa deti s rázštepom chrbtice delia do troch skupín.

1. Deti chodiace

2. Deti chodiace s pomôckami - s barlami, pomocou chodítka. Chôdza je zvyčajne funkčná len na 

 krátke vzdialenosti.

3. Deti sa pohybujú na vozíkoch - niektoré samostatne, iné s pomocou inej osoby. Niektoré deti 

 používajúce vozík sú schopné prejsť rôzne dlhé vzdialenosti. 

                  

LIEČBA DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM

Podľa Smreka je hydrocefalus stav charakterizovaný zmnožením mozgovomiechového moku v mozgových 

komorách spôsobeným poruchou jeho tvorby, prietoku alebo vstrebávania.

Môže byť vrodený alebo získaný. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Príčinou je iné ochorenie - 

napríklad meningomyelokéla, Dandy - Walkerov syndróm, Arnold Chiari II malformácie alebo stav po 

infekcii či krvácaní do mozgu - napríklad u predčasne narodených detí, úrazy alebo nádory mozgu.

Základnou liečbou hydrocefalu je už mnoho desaťročí voperovanie zariadenia - ventilu - do mozgových 

komôr. Odtiaľ sa najčastejšie odvádza do brušnej dutiny ventilom - systémom pumpy a hadičiek. Ide o 

ventrikuloperitoneálnu drenáž - VP ventil.

Druhou alternatívou je operácia VA ventilovej ventrikuloatriálnej drenáže. Koniec katétra sa zavedie

do pravej predsiene srdca. Tento typ drenáže sa nepoužíva často.

Hydrocefalus môže mať viacero komplikácií, napríklad infekciu alebo hyperdrenáž, vysokú priepustnosť 

ventilu. V súčasnosti sa implantujú programovateľné ventily, v ktorých je možné regulovať množstvo výtoku 

nastavením priepustnosti ventilu iným zariadením zvonka. Alternatívou je aj prevádzka antisifónového 

zariadenia počas hyperdrenáže pred ventilom. V priemere sú to dve revízie ventilu na jednu drenáž 

spôsobenú komplikáciami alebo rastom dieťaťa.

Demonštračné video o hydrocefale od významného amerického neurochirurga B. Warfa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Dnes je možné liečiť hydrocefalus bez voperovania ventilov a to pomocou endoskopickej 

ventrikulostómie, keď sa pomocou neuroendoskopu navŕta dno tretej mozgovej komory, aby mohol 

odtekať mozgovomiechový mok.

Názorné video o metóde ETV: https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

   Otec rodiny s vrodeným a neoperovaným hydrocefalom.

PRÍZNAKY PORUCHY VENTILU

“Understanding Spina Bifida“ uvádza nasledujúce príznaky zlyhania ventilu v závislosti od veku:

Batoľa:  Horúčka

  Zvracanie (intenzívne, prúdové)

  Únava, precitlivenosť

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Strata alebo zhoršenie už získaných kognitívnych a motorických funkcií (chôdza, reč, 

  koordinácia a rovnováha)

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Bolesť hlavy

  Zväčšenie hlavy spôsobené zväčšením komôr

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie, nadmerné žmurkanie alebo žmurkanie

  Okraje očí sa natiahli smerom nadol

  Poruchy koncentrácie a správania

  Choroba, malátnosť

Dieťa/

dospelý:  Bolesť hlavy

  Nevoľnosť, vracanie (intenzívne , prúdové)

  Únava

  Choroba, malátnosť

  Precitlivenosť,

  Bolesť chrbta

  Horúčka

  Poruchy zraku: rozmazané, dvojité videnie

  Zmeny osobnosti

  Poruchy koordinácie, nemotornosť,

  Poruchy duševných schopností

  Opuch, neprirodzené sfarbenie, začervenanie pozdĺž ventilu a hadičky

  Poruchy chôdze

  Záchvaty sprevádzané zášklbmi

  Znížená výkonnosť v škole alebo mimo nej

  Problémy s prebúdzaním

  Mdloby

  Znížené kognitívne a motorické schopnosti

  Bolesti hlavy napriek liekom

Čo treba urobiť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie ventilu?

1. Ak sú príznaky náhle a pretrvávajúce, vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Choďte na najbližšiu pohotovosť.

3. Ak sú príznaky menej závažné, navštívte neurochirurga a poraďte sa o možnostiach liečby a 

 možnostiach liečby.

PARADOXY RÁZŠTEPU CHRBTICE 

 Rázštep chrbtice sa často charakterizuje ako najkomplexnejšia vrodená chyba, ktorá je zlučiteľná

 sprežitím.

 Žiadni dvaja ľudia s rovnakým stupňom rázštepu chrbtice nie sú rovnakí, nemajú rovnaké príznaky, 

 následky a ich vývoj nie je rovnaký.

 Je to jedna z mála vrodených vývojových chýb, pri ktorej je známa prevencia.

 Je vedecky dokázané, že užívaním kyseliny listovej (jeden zo skupiny vitamínov B - B9) možno 

 účinne predchádzať vzniku tejto vrodenej chyby.

 Užívanie kyseliny listovej u žien v plodnom veku mesiac pred otehotnením a počas prvých štyroch 

 týždňov tehotenstva v dostatočnom množstve znižuje riziko vzniku rázštepu chrbtice až o 75 %.

 Obohatenie základných potravín o kyselinu listovú (najčastejšie múky) znížilo v niektorých 

 krajinách výskyt rázštepu chrbtice až o 30 %.

 Hoci sú známe rôzne príčiny, ktoré prispievajú k vzniku rázštepu chrbtice, príčinou nikdy nie je 

 jediný faktor, ale pôsobenie viacerých faktorov naraz.

 Hoci sú ľudia s rázštepom chrbtice úspešní a v spoločnosti známi v rôznych oblastiach, väčšina ľudí 

 s touto diagnózou sa nenarodí.

 Literatúra v mnohých krajinách ponúka zastarané a nepodstatné informácie o živote ľudí

 s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napriek množstvu dostupných vedeckých poznatkov a 

 údajov založených na výskume a napriek tomu, že v spoločnosti je viditeľných mnoho ľudí

 s rázštepom chrbtice.

 Kvalita života mnohých dospelých ľudí s rázštepom chrbtice - napríklad paralympijských 

 športovcov, lekárov a iných - je zrejmá, ale pred narodením dieťaťa s touto diagnózou alebo

 po ňom  vyjadrujú väčšinou  negatívne informácie a prognózy o dieťati.

 Vzhľadom na to, že väčšina odborníkov sa počas svojej praxe nestretáva s ľuďmi s rázštepom 

 chrbtice, majú na týchto ľudí negatívnejší pohľad a podobne sú nastavení aj riaditelia a učitelia škôl 

 či iných inštitúcií. Ak nepodľahnú predsudkom o ľuďoch s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, 

 môžu zásadne pozitívne ovplyvniť smerovanie ich života a byť pre dieťa zdrojom príležitostí.

 Veríme, že aj tieto vzdelávacie materiály projektu MULTI-IN prispejú k objektívnejšiemu pohľadu

 na týchto ľudí a prostredníctvom informovaných odborníkov otvoria nové možnosti pre deti a 

 mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Vďaka rázštepu chrbtice sa v medicíne vyvinul nový smer - prenatálna fetálna chirurgia. Dieťa sa operuje 

do 26. týždňa tehotenstva - ešte v tele matky. V súčasnosti je prenatálna chirurgia rozšírená aj pri iných 

diagnózach, nielen pri rázštepe chrbtice.

DÔSLEDKY RÁZŠTEPU CHRBTICE

Najľahšou formou rázštepu chrbtice je nespojitý oblúk jedného stavca chrbtice. Takýto anatomický variant 

má každý štvrtý človek a neznamená žiadne ochorenie ani následky.

Približne každý tisíci človek má závažný typ chyby. Môže viesť k rôznym stupňom ochrnutia a zhoršenej 

pohyblivosti dolných končatín, ako aj k ovplyvneniu funkcie čriev, močového mechúra, obezity, zhoršenej 

zručnosti rúk, zraku, sluchu a učenia.

Včasná a správna liečba je prevenciou mnohých možných komplikácií. Ľudia s rázštepom chrbtice potrebujú 

celoživotnú pomoc viacerých odborníkov - lekárov, terapeutov. Zložitosť dôsledkov diagnózy si vyžaduje 

koordinovanú starostlivosť prostredníctvom spolupráce odborníkov. V minimálnej forme si vyžaduje 

výmenu informácií medzi rôznymi profesiami. Okrem lekárov špecialistov - neurochirurga, neurológa, 

urológa, ortopéda, rehabilitačného lekára, je užitočný aj fyzioterapeut, dietológ, psychológ, sociálny 

pracovník a ďalší. 

Pri diagnóze rázštepu chrbtice sa považuje za podstatné, že počas života sa u človeka môže vyskytnúť 

mnoho sekundárnych následkov a komplikácií v akejkoľvek oblasti zdravia. Je potrebné mať na pamäti, 

že problematika rázštepu chrbtice je veľmi zložitá a vyžaduje si komplexný pohľad viacerých 

odborníkov. Vďaka ich vzájomnej spolupráci je možné efektívnejšie a jednoduchšie odhaliť riešenie.

Väčšina detí s týmto ochorením navštevuje bežné školy, viac ako 80 % sa dožije dospelosti a môžete ich 

stretnúť kdekoľvek v spoločnosti: Ľudia s rázštepom chrbtice už sedeli na ministerskej stoličke, pracovali a 

pracujú v rôznych zamestnaniach, na športovisku, v bielom plášti alebo pre školský odbor.

Prognóza sa u mnohých ľudí líši - aj v závislosti od toho, či sa u človeka vyvinul hydrocefalus, či podstúpil 

operáciu, akú formu mala operácia, aké má dieťa urologické problémy, deformity na nohách, kolenách, 

chrbtici, ale aj od toho, či niektorý z odborníkov koordinuje starostlivosť rôznych špecialistov, alebo ich 

dokonca systematicky riadi. Dá sa dokázať, že koordinovaná a včasná starostlivosť výrazne znižuje výskyt 

sekundárnych komplikácií a výrazne šetrí finančné náklady. Absencia vzájomnej komunikácie medzi 

odborníkmi zvyšuje riziko ignorovania potenciálnych zdravotných komplikácií. Celosvetovo takáto 

koordinovaná starostlivosť o dospelých s diagnózou rázštep chrbtice a hydrocefalus najviac absentuje, čo 

výrazne ovplyvňuje kvalitu života týchto ľudí.

Cieľom starostlivosti by malo byť zlepšenie funkčnosti, mobility (nie je to isté ako chôdza) a 

minimalizácia rizika možných komplikácií. Odborníci na poranenia miechy odporúčajú používať 

Medzinárodné štandardy pre neurologickú a funkčnú klasifikáciu poranení miechy, ktoré vydala Americká 

asociácia pre poranenia miechy. Dôrazne odporúčajú, aby boli rodičia informovaní, že neexistuje príčinná 

súvislosť medzi možnosťou aktívnej účasti v spoločnosti a tým, či je alebo nie je možné, aby osoba chodila. 

To predpokladá znalosť rizík, ktoré sú bežné u ľudí s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom - napríklad 

riziko obezity. Zároveň by starostlivosť o týchto ľudí mala byť zameraná na uľahčenie prechodu

do dospelosti. Najúčinnejšie je prepojenie odborníkov s komunitnými podpornými službami poskytovanými 

čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby, aby sa viac využívala bežná a preventívna starostlivosť

s prepojením na účasť v miestnej komunite od raného veku.  Podpora zdravia zahŕňa aj podporu duševného 

a dlhodobého zdravia, pohody nielen pre osoby s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ale aj pre ich 

rodinných príslušníkov - rodičov, súrodencov. To vedie k zlepšeniu kvality ich života a následne

k uplatňovaniu ich práv. Jedným z nich je právo na vzdelanie, ktoré by sa malo uskutočňovať v lokalite, kde 

dieťa žije a pravdepodobne bude žiť v dospelosti. Právo na vzdelanie a možnosť jeho naplnenia sa považuje 

za nevyhnutný základ pre výkon ostatných práv. Zameranie sa na aktívnu účasť dieťaťa so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom programov včasnej intervencie a neskôr na sociálnu a psychosociálnu 

podporu s praktickými prvkami - vzhľadom na ďalšie významné riziká. Výskum potvrdzuje, že deti a 

dospievajúci s rázštepom chrbtice majú nižšie sebavedomie a sebahodnotenie ako ich rovesníci. Deti

s rázštepom chrbtice dosahujú nižšie skóre ako ich rovesníci v nasledujúcich oblastiach:

1. fyzický vzhľad

2. spoločenská akceptácia

3. školské zručnosti

4. osobná spokojnosť

Významný vplyv má aj inkontinencia močového mechúra a hrubého čreva, ktorá prináša mladým ľuďom sociálnu 

stigmu a zníženie sebavedomia. To obmedzuje ich účasť na aktivitách a vedie k sociálnej izolácii. Mať kontrolu 

nad vyprázdňovaním je silným podporným opatrením pri znižovaní pocitu strachu, hanby a úzkosti.

Je dôležité zdôrazniť, že hoci väčšina detí s rázštepom chrbtice dosahuje priemerné a nadpriemerné 

kognitívne schopnosti, ich výkon v škole je ovplyvnený zásadne odlišným vývojom mozgu v dôsledku 

diagnózy hydrocefalu a Arnoldovej Chiariho malformácie II a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri učení. 

Prejavuje sa to predovšetkým zhoršenými výkonnými schopnosťami dieťaťa, poruchami pozornosti, 

jazykovými a rečovými nedostatkami, ťažkosťami so sebareguláciou a organizáciou, správaním, 

priestorovou orientáciou, vnímaním, počítaním a inými. Zároveň sú príznaky u jednotlivých detí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom odlišné a neplatí pre ne jeden profil.

Podľa výskumu z USA sa u väčšiny detí s rázštepom chrbtice oneskoruje vývoj samostatnosti o dva až päť 

rokov. Ide napríklad o zručnosti ako obliekanie, plánovanie aktivít s rovesníkmi, príprava vopred 

naplánovaných jedál a ďalšie. Všetky tieto obmedzenia by mali byť známe ešte pred zaškolením dieťaťa a 

škola by ich mala zahrnúť do individuálneho vzdelávacieho programu a zároveň poskytnúť dieťaťu 

podporné opatrenia. Pozitívnou správou je, že cielený kognitívny tréning môže zvýšiť ich funkčnú 

nezávislosť a dosiahnuť lepšiu sebakontrolu. (Stubberud a Riemer, 2012)

Hydrocefalus v číslach

 Ventil je systém pumpy a hadičiek, ktorý sa používa v rôznych oblastiach medicíny už viac ako 

 100 rokov.

 Prvý ventil bol vytvorený v roku 1960.

 Vynálezcom revolučného ventilu je John Holter, inžinier a otec syna Caseyho s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom.

V súčasnosti existuje viac ako 127 rôznych typov ventilov.

Liečba hydrocefalu pomocou VP ventilu  

VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE POTREBY DETÍ
S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM
Slaveya Kostadinova

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Prvý level: Fyziologické potreby

Druhý level: Potreba bezpečia a ochrany

Tretí level: Prístupnosť

Štvrtý level: Príslušnosť a sociálne začlenenie

Piaty level: Sebaúcta
a samostatnosť

Šiesty level: Kognitívne potreby

Siedmy level:

Sebaobhajoba

a obhajoba

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

STRANA 45

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

STRANA 46

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

STRANA 47

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.
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Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

ZÁVER

"Informácie sú kľúčom k lepšiemu životu ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom."

                             Medzinárodná federácia pre spina bifida a hydrocefalus - IF SBH

Cieľom všeobecnej príručky je usmerniť odborníkov a rodinných príslušníkov na ceste k efektívnemu a 

zmysluplnému vzdelávaniu detí a mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, ktoré má pozitívny 

vplyv na celý ich život.

Pred začatím akejkoľvek činnosti je rozhodujúce presvedčenie odborníka. Mnohé stereotypné, vedou a 

technológiami prekonané názory na ľudí so spinou bifidou a hydrocefalom oprávňujú požadovať

od odborníkov uplatňovanie holistického prístupu, vzájomnú multidisciplinárnu spoluprácu v záujme 

dosiahnutia kvalitného vzdelania.  Na žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nemožno pozerať 

cez odbornosť jedného odborníka.

Internet, sociálne siete a médiá zobrazujú ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na celom svete ako 

tých, ktorí sa zapájajú do spoločnosti a často sú veľmi aktívni v niektorej oblasti, napríklad v športe, kultúre 

alebo občianskej spoločnosti.

Bez vzdelania je cesta k účasti oveľa ťažšia, dokonca nemožná. Právo na vzdelanie sa prirovnáva

k výťahu, vďaka ktorému je možné naplniť ostatné ľudské práva. Komplexná raná starostlivosť v ňom má 

nezastupiteľné miesto. Dieťa alebo mladý človek s rázštepom chrbtice nie je v prvom rade pacientom, aj 

keď potrebuje starostlivosť viacerých lekárov počas celého života. Komplexný pohľad na dieťa cez jeho 

potreby - zväčša rovnaké ako u bežných detí a cez jeho práva - nevyhnutne tlačí odborníkov k vzájomnej 

spolupráci. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje u ľudí s postihnutím nielen zdravotné a funkčné 

hľadisko, ale aj rozmer ich účasti. O tom, či sa môžu alebo nemôžu aktívne zúčastňovať na akejkoľvek oblasti 

spoločenského života, rozhodujú predovšetkým mnohé bariéry, ktoré sú v spoločnosti stále prítomné. Práve 

model inkluzívneho vzdelávania je nástrojom, ktorý otvára ľuďom so zdravotným postihnutím nové 

perspektívy - aj tým, že pomenuje prítomné bariéry a podľa možností ich odstráni alebo hľadá iné spôsoby 

ich zapojenia. 

Spolupráca, aktívna výzva a zapojenie rodiny do hľadania spôsobov a rozhodovania sú jedným z pevných 

pilierov inkluzívneho vzdelávania. 

Proces budovania inkluzívneho vzdelávania si vyžaduje neustálu sebareflexiu - ako a prečo konáme, akému 

účelu slúžia naše postupy a zavedené spôsoby.
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Je dokázané, že tam, kde boli odborníci otvorení začleneniu a aktívnej účasti detí a mladých ľudí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom, prinieslo to obohatenie a dlhodobé pozitívne dôsledky pre väčšinu 

zúčastnených. Veríme, že prítomnosť detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom vo vzdelávacích 

inštitúciách môže byť mostom sociálnej inklúzie pre žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

účinným nástrojom na budovanie tak potrebnej odolnosti bežných detí v školách.

Nikto z nás nemôže zachrániť celý svet, ale účinnou podporou jedného dieťaťa alebo mladého človeka

s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom môže každý zmeniť svet tohto dieťaťa a jeho budúcnosť a otvoriť 

mu ďalšie možnosti.

Ďakujeme každému, kto sa pre to rozhodne a vyzve k spolupráci aj ostatných!

Budujeme tak spoločný úspech. Ľudia so spinou bifidou a hydrocefalom sú úžasní,

majú svoje potreby i práva a vedia si aktívny život vychutnať.

Terézia Drdulová

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.

VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom



ŠPECIÁLNE VZDELÁVACIE POTREBY

V júni 1994 zástupcovia 92 vlád a 25 medzinárodných organizácií zorganizovali Svetovú 

konferenciu o vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami, ktorá sa konala v 

španielskej Salamanke. Výsledkom konferencie bolo vyhlásenie zo Salamanky, 

ktoré potvrdzuje potrebu poskytnúť rovnaké vzdelávanie všetkým ľuďom so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami na celom svete.

Keď sa hovorí o deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 

Salamanské vyhlásenie odkazuje na všetky deti, ktoré majú 

prekážky v rovnakom prístupe a účasti na vzdelávaní  a deklaruje ich 

právo na vzdelávanie spolu so všetkými ostatnými deťmi. Vyhlásenie 

kladie dôraz na rozmanitosť a vyžaduje, aby školy začlenili všetky deti 

bez ohľadu na ich individuálne rozdiely alebo ťažkosti. 

Z tohto pohľadu majú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, spolu so svojimi jedinečnými vlastnosťami, 

záujmami a schopnosťami, komplexnú škálu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré je potrebné naplniť, 

aby sa dosiahlo úspešné začlenenie do  materskej, základnej alebo strednej školy. Celá škála týchto potrieb 

sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov a ich kombinácií, ako sú zdravotný stav dieťaťa, stupeň 

postihnutia, rodinné zázemie a sociálno-ekonomický status. Je nevyhnutné, aby hlavné zainteresované 

strany zapojené do vzdelávacieho procesu dokázali tieto potreby identifikovať a naplniť. Vzhľadom na 

komplexnú povahu potrieb sa to ukazuje ako náročná úloha aj pre odborníkov s bohatými skúsenosťami 

alebo rodinných príslušníkov, ktorí sa roky starali o svoje deti.  Táto všeobecná príručka poskytuje prehľad 

špeciálnych potrieb, ktoré môžu mať deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole, s cieľom podporiť 

zainteresované strany pri ich identifikácii.  

Keď hovoríme o špeciálnych potrebách, chceli by sme čitateľov povzbudiť, aby tieto potreby nepovažovali za 

dôsledok vnútorných faktorov dieťaťa, ale skôr za nesúlad medzi zdrojmi, ktoré bežne poskytuje vzdelávací 

systém, a podporou, ktorú dieťa pri učení potrebuje. Je potrebné uviesť aj niekoľko ďalších objasnení:

 V tejto časti použijeme časti prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú vytvorené v rámci projektu 

 Multi-IN na základe série hĺbkových, pološtruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré sa 

 uskutočnili s rodičmi a deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska.

 Aj keď sú tieto potreby označované ako špeciálne, nevyžadujú ani nenaznačujú existenciu 

 špeciálneho vzdelávacieho systému, ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy a iné podobne 

 segregované prostredia. Miesto detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom je v inkluzívnom 

 vzdelávacom systéme, kde sa všetci žiaci s postihnutím aj bez neho učia spoločne.

 Požiadavky na začlenenie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom by mali byť  splnené v bežnom 

 vzdelávacom systéme, v bežných materských, základných a stredných školách, prostredníctvom 

 systému podpory a služieb navrhnutých a poskytovaných podľa  potrieb konkrétnych detí.

 V súlade s filozofiou rovnakého prístupu a plnej účasti, tu opísané potreby presahujú sociálnu

 stránku vzdelávania. 

APLIKÁCIA MASLOWOVHO MODELU HIERARCHIE POTRIEB PRI ANALÝZE
VZDELÁVACÍCH POTRIEB DETÍ S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Táto časť príručky považuje Maslowov model (Maslow, 1943) za koncepčný rámec pre systematizáciu a 

analýzu potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v škole. Maslowova hierarchia potrieb je 

motivačná teória v psychológii zahrňajúca model ľudských potrieb, znázornený vo forme pyramídy s piatimi 

hierarchickými úrovňami. Od spodnej časti hierarchie smerom nahor sú potreby:

 Potreba bezpečia, ako je ochrana pred poškodením a neohrozujúce, príjemné prostredie;

 Spolupatričnosť  - vrátane vzťahov s rovesníkmi, rodinou a priateľmi;

 Úcta, ktorá zahŕňa úspech, uznanie a prestíž;

 Sebarealizácia, ktorá sa vzťahuje na konečné realizovanie seba samého, osobnostný a tvorivý 

 sebarozvoj.

Keď sa ľudia priblížia k uspokojeniu niektorej z potrieb, pociťujú ďalšiu potrebu  - vyššiu v hierarchii. 

Maslowova hierarchia potrieb je cenný nástroj hodnotenia, ktorý sa využíva v mnohých rôznych oblastiach, 

ktoré zahŕňajú prácu a starostlivosť o ľudí. Ako zistili iní výskumníci, tento model pomáha  skúmať rôzne 

vzdelávacie kontexty (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). Úspešne sa aplikuje najmä na žiakov

s výnimočnosťou, pretože ich potreby je mnohokrát ťažšie identifikovať a naplniť (Lutz, 2016).   V našom   

prípade ide o   potreby detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej, základnej a strednej škole. 

 

Pyramída Multi-IN pozostáva zo siedmich úrovní. V tejto časti podrobne rozoberieme každú z nich, pričom 

ukážeme určité potreby v rámci nej,  spôsob ich uspokojenia a pridáme príklady z reálneho života. 

Multi-IN pyramída inklúzie zaadaptovaného Maslowovho rámca pre študentov

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

PRVÁ ÚROVEŇ: FYZIOLOGICKÉ POTREBY

Prvou úrovňou Maslowovho modelu sú fyziologické potreby, ktoré zahŕňajú základné životné potreby, ako je 

jedlo, pitná voda, dostatok odpočinku, oblečenie, hygiena, prístrešie a celkové zdravie.

Na tomto mieste chceme venovať osobitnú pozornosť všeobecnému vnímaniu celkového zdravotného 

stavu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podľa všeobecného presvedčenia majú všetci ľudia

so zdravotným postihnutím zdravotný stav. Mať postihnutie však neznamená byť nezdravý. Bez ohľadu 

na postihnutie alebo ochorenie môžu byť ľudia zdraví, pretože sa dobre stravujú, cvičia, majú dostatok 

spánku, sú v dobrom emocionálnom rozpoložení a uplatňujú iné zdravé správanie.

(Krahn. G.L., 2021).

Pri primeranej starostlivosti a liečbe pridružených sekundárnych ochorení sa deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu tešiť dobrému zdraviu a pohode. Dobrá pohoda sa vzťahuje na subjektívny pocit, že je 

človek  zdravý. Mnohí ľudia majú statické poruchy, ale uvádzajú, že sa cítia zdraví a sú zdraví. To, že sa dieťa 

pohybuje a hovorí inak, neznamená, že je choré. Niektoré jeho funkcie môžu byť ovplyvnené, napríklad 

schopnosť chodiť, ale to neznamená, že je choré. Neočakávajte, že sa vyliečia alebo uzdravia. Nepovažujte 

ich za choré, ale pomôžte im zostať zdravými.

Viktorovi rodičia 7 rokov nevedeli nájsť spoločnú reč s vedením školy. Riaditeľka mala dobré 

úmysly a snažila sa pomôcť -  podľa jej vlastného chápania. Odmietla ponechať triedu

na prízemí budovy a podporiť advokátske úsilie  jeho  matky o zabezpečenie výťahu pre 

invalidný vozík v škole, pričom zároveň organizovala finančné bazáre, "aby Viktor mohol 

chodiť", bez toho, aby si vyžiadala súhlas alebo vopred informovala rodičov. To viedlo

k viacerým nepríjemným situáciám  so  susedmi,  ktorí   komentovali   príjem  rodiny  a  nákupy   

v   miestnom  obchode s potravinami. Ďalším rozmarom dotyčnej pani riaditeľky bola jej 

požiadavka, aby si chlapec obliekol biely národný kroj, aby mohol chodiť.

Je rozumné očakávať, že zdravotnícky pracovník v škole bude riešiť základné potreby zdravotnej 

starostlivosti o žiakov, vrátane detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie to robí školská 

zdravotná sestra. Starostlivosť o zdravie, podpora a zabezpečovanie zdravého životného štýlu však nie sú 

výlučnou zodpovednosťou zdravotnej sestry. Je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany

vo vzdelávaní pochopili a akceptovali stav dieťaťa a poskytli mu dobrú starostlivosť a služby, aby sa mohlo 

tešiť čo najlepšiemu zdraviu.

Rozsah služieb zdravotnej starostlivosti pre deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v školách a 

materských školách môže zahŕňať:

Monitorovanie problémov s ventilom 

Približne 85 až 90 percent detí  s rázštepom chrbtice má aj hydrocefalus. Zvyčajne sa rieši chirurgicky - 

pomocou voperovaného ventilu,  ktorý  pomáha  odvádzať   prebytočnú  mozgovo-miechovú tekutinu

z mozgu. U mnohých detí je potrebné ventil pravidelne kontrolovať kvôli zablokovaniu alebo poruchám. Je 

dôležité, aby zamestnanci školy poznali príznaky nefunkčnosti ventilu. U každého dieťaťa sa nefunkčnosť 

venttilu  môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa objavujú pri nefunkčnosti 

ventilu, patria: bolesť hlavy, horúčka, záchvaty (abnormálne zášklby), nevoľnosť alebo vracanie (najmä 

prúdové), nezvyčajná únava alebo ťažkosti so spánkom či prebúdzaním sa, nezvyčajná podráždenosť, 

zakláňanie hlavy dozadu, závraty alebo mdloby, opuch pozdĺž hadičiek vedúcich od ventilu.

Monitorovanie starostlivosti o kožu

Rázštep chrbtice môže spôsobiť slabý alebo žiadny cit v niektorých oblastiach kože, zvyčajne pod úrovňou 

chrbtového stavcu, na ktorom je lézia. Niektoré deti nie sú schopné cítiť bolesť, teplo, chlad, ostré predmety, 

tlak alebo nadmernú vlhkosť. Bolesť môže vzniknúť rýchlo a môže sa rýchlo zhoršovať.

Medzi najčastejšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o kožu detí s rázštepom chrbtice patria:

 Deti by mali mať možnosť nosiť široké a mäkké oblečenie z prírodných tkanín, ako je bavlna; to sa 

 môže zásadne líšiť od školskej uniformy;

 Ich miesto na sedenie musí byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo krby, ako 

 aj horúcich kovových povrchov v lete alebo dlhodobého pôsobenia chladu v zime;

 Deti budú potrebovať pomoc pri prenášaní horúcich nápojov;

 Učitelia musia dávať pozor pri práci s notebookmi, pretože deti sa môžu popáliť, keď si horúci 

 notebook položia na kolená; 

 Deti by mali byť povzbudzované, aby často menili svoju polohu (približne každých 20 -30 minút);

 K dispozícii by mali mať špeciálne podsedáky na prevenciu preležanín;

 Veľmi dôležité je aj plánovanie častej výmeny plienok, aby sa predišlo podráždeniu kože  a vyrážkam.

Manažment alergie na latex 

U detí s rázštepom chrbtice je zvýšené riziko vzniku alergie na latex. Latex je forma prírodného kaučuku a 

používa sa v mnohých predmetoch, ktoré sa nachádzajú v školskom prostredí, ako sú gumy, rukavice, 

balóny, gumové rohože, podlahové krytiny, lopty a rukoväte rakiet. Riziko vzniku alergie sa zvyšuje pri 

opakovanom kontakte s latexom. Preto sa treba vyhýbať latexovým výrobkom a nahradiť ich výrobkami

z vinylu alebo silikónu, kedykoľvek je to možné. Príznaky alergie môžu zahŕňať začervenanie v mieste 

kontaktu, slzenie a svrbenie očí, výtok z nosa, žihľavku, kožnú vyrážku, v extrémnych prípadoch dokonca 

dýchacie ťažkosti alebo anafylaxiu.

Prevencia infekcií močových ciest a manažment kontinencie moču a hrubého čreva 

Urologické ťažkosti - vrátane močových infekcií, inkontinencie a zlyhania obličiek predstavujú významný 

zdroj morbidity a mortality u pacientov s rázštepom chrbtice. Dlhodobá úmrtnosť súvisí s urologickými 

príčinami približne v 33 % (Gutiérrez-González A., 2020).  

"Čistá intermitentná katetrizácia (skratka ČIK) zostáva zlatým štandardom pre manažment močového 

mechúra u pacientov s rázštepom chrbtice" (Lapides J, 1972). 

Cieľom týchto informácií je zdôrazniť význam udržiavania dobrého urologického zdravia. Je veľmi dôležité, 

aby materská škola alebo škola, kde deti trávia väčšinu času, na to poskytla vhodné podmienky, ako napr:

 Prístupná miestnosť (toaleta, pracovňa školskej zdravotnej sestry, toaleta), čistá a dostatočne 

 široká, aby v prípade potreby poskytla ďalší priestor pre opatrovateľa. Mala by byť vybavená 

 skrinkou na zaistenie bezpečnosti a súkromia;

 Opatrovateľ (asistent alebo zdravotná sestra), ktorý vykonáva alebo dohliada na čistú intermitentnú 

 katetrizáciu (u malých detí);

 Časté prestávky na toaletu a extra čas na toaletu aj počas vyučovania;

 Diskrétna a okamžitá pomoc v prípade problémov s únikom moče alebo stolice.

Keď mal Boris 3 roky, jeho matka sa rozhodla vrátiť do práce. Začala hľadať vhodnú materskú školu. Starosti 

rodiny súviseli s tým, že Boris musel byť počas pracovného času 2 - 3 krát cievkovaný. 

Jeho matka verila, že by mohla hľadať pomoc u zdravotných sestier, ktoré majú 

všetky materské školy. Hoci predpisy ukladali túto povinnosť zdravotným 

sestrám v materských a základných  školách, matka počula o prípadoch, keď to 

odmietli.

Na prvom stretnutí so zdravotnou sestrou mala jeho matka so sebou všetky 

zdravotnícke pomôcky a urobila názornú ukážku. Sestrička súhlasila a začala vykonávať 

ČIK v ordinácii lekára dva alebo trikrát denne. Chlapcovi tiež menila plienky. Všetko prebiehalo 

hladko. Jeho matka sa vrátila do práce a dieťa sa v škôlke cítilo dobre. Má kamarátov a chodí tam s chuťou.

Viac informácií o postupe ČIK- u nájdete v Manuáli pre školské zdravotné  sestry a v Manuáli pre asistentov. 

Zdravý životný štýl

Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom majú vysoké riziko obezity.  Po dovŕšení šiesteho roku života má 

približne 50 % detí s rázštepom chrbtice nadváhu a v období dospievania a dospelosti je obéznych viac ako 

50 % detí. Ťažké telo ďalej obmedzuje pohyblivosť, nezávislosť a schopnosť zvládať činnosti každodenného 

života. Z tohto dôvodu je pre túto skupinu detí veľmi dôležitá podpora zdravých stravovacích návykov. Strava 

s vysokým obsahom vlákniny a veľkým príjmom vody navyše pomáha regulovať pohyb čriev. Hoci je to 

rodina, kto má väčší vplyv na stravovacie návyky, škola môže  pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu, 

najmä v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Naša štúdia ukázala, že uplatňovanie prispôsobených programov telesnej výchovy pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom je možné a môže byť úspešné. Väčšina detí sa skutočne nezúčastňuje na hodinách 

telesnej výchovy. Argumenty môžu byť rôzne, ale ľahko za nimi možno vidieť  neznalosť a  nepochopenie 

problematiky. Existujú  rôzne  spôsoby,  ako aktívne začleniť dieťa s rázštepom chrbtice do hodín telesnej výchovy. 

DRUHÁ ÚROVEŇ: POTREBA BEZPEČIA  A OCHRANY

Druhou úrovňou Maslowovej klasickej hierarchie je potreba bezpečia, ktoré by mali byť hlavným záujmom 

vo všetkých školách. Tak ako všetci ostatní žiaci, aj deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa potrebujú 

cítiť bezpečne v prostredí, v ktorom sa učia.

Núdzová prvá pomoc

V každej škole alebo škôlke by mal byť aspoň jeden kvalifikovaný lekár prvej pomoci. Osoba, ktorá je za to 

zodpovedná, závisí od miestnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Môže to byť 

školská zdravotná sestra, učiteľ alebo iný nepedagogický personál. Ak má škola zdravotnícky personál, 

zvyčajne túto zodpovednosť preberá on, vzhľadom na svoje vzdelanie a znalosti.

Príznaky poruchy funkcie ventilu, záchvaty, popáleniny, zlomeniny kostí si môžu vyžadovať prvú pomoc a 

urgentné ošetrenie. 

Zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, by mali byť vyškolení, v akom prípade  majú   

informovať núdzové kontakty, prvú pomoc alebo číslo 112.

Evakuácia v prípade mimoriadnych udalostí

Prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti sa môžu stať kedykoľvek a školy by mali byť pripravené na ich 

bezpečné a účinné zvládnutie. Bezpečnosť svojich žiakov a zamestnancov môžu školy zvýšiť vypracovaním 

evakuačných plánov a pravidelnými nácvikmi a školeniami.  Plán núdzovej evakuácie musí obsahovať jasné 

postupy a zodpovednosti v súvislosti s osobami, ktoré budú v prípade mimoriadnej udalosti potrebovať 

osobitnú pomoc, vrátane žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

V rámci evakuačných plánov organizácie by mohli špeciálne stoličky na evakuáciu alebo popruhy uľahčiť únik 

osôb s pohybovými ťažkosťami.  Ak nie sú k dispozícii, prístupnou a bezpečnou možnosťou by mohlo byť 

presunutie miesta výučby týchto žiakov  na prízemie budovy. Pravidelné školenia zamestnancov a 

študentov sú nevyhnutné, aby sa predišlo panike v komunite. Sú tiež indikátorom toho, čo by sa mohlo stať 

v prípade mimoriadnej udalosti.

O niekoľko mesiacov neskôr sa v škole uskutočnilo požiarne cvičenie. Počas poslednej vyučovacej hodiny

v tento deň vstúpil do miestností zamestnanec a upozornil na požiar. Deti sa rozbehli po schodoch a 11-ročný 

Viktor nastúpil do výťahu a stlačil tlačidlo. Keď zišiel dolu, vypli elektrinu a dieťa zostalo v úplnej tme, 

zatvorené medzi poschodiami. Počul len vzrušené výkriky "Horí!". Podarilo sa mu spamätať sa zo strachu a 

zavolal otcovi, ktorý zavolal vedeniu školy. Až do otcovho telefonátu nikto nezistil Viktorovu neprítomnosť.

Pre chlapca bolo ťažké zotaviť sa psychicky. Dlho po nehode sa nemohol zdržiavať v uzavretých priestoroch 

a babička ho musela niekoľko mesiacov sprevádzať do školy.

Jeho matka podala sťažnosti na rôzne inštitúcie, ale nikdy sa nedozvedela, kto je za prípad zodpovedný.

Ochrana pred šikanovaním

Podľa UNESCO sú žiaci so zdravotným postihnutím neprimerane postihnutí šikanovaním vo všetkých 

vekových kategóriách a vo všetkých vzdelávacích prostrediach, čo má závažné negatívne dôsledky na ich 

vzdelávanie, zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie naznačujú, že učitelia bežne podceňujú výskyt šikanovania v školách. Rodičia oveľa častejšie 

ako učitelia vedia, či je ich vlastné dieťa v škole šikanované (Demaray, 2013). Vedenie školy by malo 

udržiavať dobrú a dôveryhodnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a malo by pozorne sledovať varovné 

signály šikanovania, pretože niektoré nepriame formy agresie je veľmi ťažké odhaliť. Všetky 

zainteresované strany by mali konať spoločne pokojne, s rešpektom a pevne, aby zabezpečili podporné, 

starostlivé a bezpečné prostredie. Ak má dieťa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom problémy v škole 

kvôli šikanovaniu, školský psychológ môže dieťaťu pomôcť aj pri rozvoji odolnosti a sebadôvery. 

Stela nemá v škole žiadnych blízkych priateľov. Komunikuje s jedným alebo dvoma deťmi. 

Niekedy bola predmetom urážok a slovných útokov skupiny detí v triede. Jeden

z chlapcov ju dokonca kopal a bil. Triedny učiteľ tento problém neriešil. Nestaval sa na 

žiadnu stranu, pretože išlo o "problémy detí". Matka niekoľkokrát zalarmovala 

riaditeľa, regionálny odbor školstva, ministerstvo školstva. Kontaktovala právnika a 

zvažovala podanie žaloby. Nakoniec Stelu  preložili do inej školy a situácia sa 

upokojila. 

Stela ťažko znáša urážky od svojich spolužiakov. Niekedy je veľmi emocionálna a 

plače. Vtedy jej matka  týždeň alebo dva zabráni chodiť do školy, kým sa neukľudní

Bezpečná a bezbariérová infraštruktúra v budove školy, na školskom dvore a chodníkoch

Do istej miery sa čiastočne prekrýva s vyššou úrovňou 3: Prístupnosť. Zatiaľ čo "dostupnosť" sa chápe

v kontexte príležitosti, ktorá poskytuje prístup k právam a službám, "bezpečná infraštruktúra" je existenčné 

minimum, ktoré musia všetky typy škôl  zabezpečiť. 

Tu je niekoľko príkladov bezpečnej infraštruktúry v školách alebo v materských školách: 

 Nízky alebo nedostatočný cit v dolnej časti tela by mohol ohroziť deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom. Niekedy ťažko cítia, keď niečo v ich tele nie je tak, ako by malo byť, a mohli by sa 

 popáliť alebo si zlomiť nohu bez toho, aby to cítili. Ako už bolo spomenuté, je dôležité znížiť rizikové 

 faktory usadením detí vedľa zdrojov tepla;

 Triedy by mali byť usporiadané tak, aby sa deti s asistenčnými pomôckami mohli bezpečne a voľne 

 pohybovať a mohli sa zúčastňovať na všetkých školských i mimoškolských aktivitách i

 pri skupinovej práci. Všetky uličky v triedach  by mali byť prístupné, dostatočne široké a prázdne

 od tašiek, peračníkov a iných vecí rozhádzaných po podlahe;

 Rampy sú jedným z najdostupnejších a najpoužívanejších zariadení, ktoré školy používajú

 na zlepšenie architektonickej prístupnosti. Naša štúdia potvrdzuje, že normy sa pri rekonštrukciách  

 a vylepšeniach zriedkavo dodržiavajú, a to aj pri inštalácii rámp. Veľmi často sú rampy príliš strmé, 

 úzke a šmykľavé. To spôsobuje, že väčšina rámp je nebezpečná a nepoužiteľná. 

  Do školy dievčaťa viedli schody. Matka alebo stará mama ju každé ráno vzali na ruky, aby ju dostali

 do triedy. Využitím volebnej  kampane sa jej matke podarilo získať finančné prostriedky od obce

 na zlepšenie dostupnosti školy. Pri zadnom vchode a na chodbách školy  boli nainštalované rampy, 

 ktoré však nepomohli -  kvôli ich strmému sklonu. Neskôr - na podnet matky -  riaditeľ požiadal

 v rámci národného programu a získal finančné prostriedky na výťah na prvé poschodie.

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vnútri budov by 

 mohli zlepšiť nezávislosť, pohyblivosť a pocit bezpečia detí. To by malo najpozitívnejší vplyv na žiakov 

 s miernejšimi motorickými deficitmi, ktorí nepoužívajú asistenčné pomôcky. Z našej štúdie vyplýva, 

 že ich potreby bezpečia zostávajú často neidentifikované a neuspokojené, pretože sa predpokladá, 

 že dokážu chodiť a sú samostatní. Dôležité detaily sa neberú do úvahy: činnosti, ako je výstup

 po schodoch alebo chôdza do školy, sú riskantné, vyžadujú si extra čas a často nie sú pre dieťa

 s ťažkou taškou možné. Vyžadujú si pomoc inej osoby alebo zaberajú príliš veľa času..  

 Škola má špecializované učebne fyziky, biológie, geografie, informatiky, ktoré sa nachádzajú

 na rôznych poschodiach budovy. Chodiť hore a dole po schodoch je pre ňu náročné a zaberá jej to 

 všetok čas počas prestávok. Keďže to zvládne, vedenie školy nepovažuje za potrebné prijať 

 opatrenia a presunúť umiestnenie triedy na jedno poschodie.

 Do Aleksandrinho vzdelávania sa zapája celá rodina. Otec ju ráno odvezie, ide s ňou dovnútra a nesie 

 jej tašku do triedy  na druhom poschodí...;

 Súčasťou školskej infraštruktúry sú aj školské dvory a chodníky, ktoré musia byť bezpečné, 

 podporné a vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. To môže zahŕňať pravidelné čistenie 

 školského dvora od lístia a snehu, nízke obrubníky a bezpečné chodníky okolo školy bez rozbitých 

 dlaždíc.

 

 Martin býval 200 metrov od základnej školy, ale jeho otec ho každý deň vozil autom. Dlaždice

 na chodníku boli také rozbité, že sa po nich jeho vozík sotva pohyboval. 

 Po niekoľkých nákladných opravách vozíka sa jeho otec rozhodol, že bude používať auto.

 Katka má 17 rokov a žije v horskom mestečku. Chodiť do školy v zimných mesiacoch je pre ňu 

 skutočnou výzvou. Školský dvor nie je očistený od snehu a deti a učitelia sa do budovy dostávajú

 po malom zľadovatenom chodníku. Katka po ňom   nemôže    chodiť s barlami a jej mama ju musí 

 každý deň vodiť a vyzdvihovať;

Ďalšie informácie o potrebách bezpečia detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch  pre jednotlivé cieľové skupiny. 

TRETIA ÚROVEŇ: PRÍSTUPNOSŤ

Podľa definície OSN prístupnosť znamená umožnenie rovnakého prístupu pre každého. Bez možnosti 

prístupu k zariadeniam a službám, ktoré sa nachádzajú v komunite, nebudú osoby so zdravotným 

postihnutím nikdy plne začlenené. (UN, n.d.) Toto tvrdenie platí pre inkluzívne vzdelávanie spolu s každou 

oblasťou života. Keďže prístupnosť je pre inklúziu kľúčová, je súčasťou základných úrovní pyramídy - spolu

s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia. Potreba dostupnosti je pre deti s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom taká zásadná, že vo väčšine prípadov nie profil školy alebo záujmy dieťaťa určujú školu, ktorú 

bude dieťa navštevovať, ale dostupné prostredie školy. 

Alexandra sa v učení darilo dobre. Pôsobila dojmom usilovnej a zvedavej študentky. Často ju chválili. 

Na  skúškach získala veľmi dobré známky, ktoré jej umožnili vybrať si medzi najlepšími 

osemročnými strednými školami v meste. Po dlhom zvažovaní sa rodina rozhodla túto 

možnosť nevyužiť. Alex pokračovala v štúdiu na svojej súčasnej  základnej škole.  Bola  

blízko  domova, s kolektívom boli nadviazané dobré vzťahy, rovnako ako aj rutina

v ČIK - ovaní. Tieto dôvody prevládli nad záujmami a schopnosťami dieťaťa.

Viktorova rodina si vybrala jeho strednú školu len kvôli dostupnému architektonickému 

prostrediu. Chlapcove záujmy a profil školy neboli rozhodujúce. Budova je vybavená rampou 

na prvé poschodie, výťahom a toaletou pre osoby so zdravotným postihnutím. Viktor sa môže sám dostať

do všetkých miestností. V škole nevyužíva žiadnu pomoc dospelých, aj keď  sa pohybuje na vozíku.

Prístupnosť sa netýka len fyzického prístupu, ale aj prístupu k informáciám, službám a zariadeniam.  

Školy môžu prijať rôzne opatrenia na zlepšenie prístupu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom ku 

vzdelávaniu. Niektoré opatrenia týkajúce sa prístupnosti vzdelávania môžu zahŕňať napríklad budovanie 

školských zariadení bez bariér v oblasti mobility a dostupnosti informácií, komunikačných a edukačných 

materiálov v iných formátoch, ako je len tlač, a to všetko podľa zásad univerzálneho dizajnu. 

Prístupná školská infraštruktúra

Neprístupná doprava do školy, ako aj neprístupné vchody a neprístupné zariadenia v školách, ako sú 

jedáleň, odborná učebňa chémie, fyziky, informatiky, knižnica a toalety, nevhodný nábytok v triedach,  

klzká  podlaha,  môžu  predstavovať  prekážky vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím a najmä detí 

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Tieto infraštruktúrne prekážky je potrebné identifikovať  a 

odstrániť, aby sa zabezpečilo inkluzívne školské prostredie 

  (Making School Accessible, 2016). 

Prístupná školská infraštruktúra môže vyžadovať:

 Rampy vo vnútri aj mimo školy;

 Zábradlia na vonkajších schodoch a súvislé zábradlia na oboch stranách schodov vo vnútri budovy;

 Výťah vo viacposchodovej budove;

 Dvere dostatočne široké na to, aby sa do nich zmestil mechanický alebo elektrický  vozík;

 Učebne s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík;

 Prístupná toaletná kabína s dostatočným manévrovacím priestorom pre vozík okolo toalety a 

 umývadiel, madlami a skrinkou; 

 Špeciálny nábytok v triede, napríklad dostatočne vysoké stoly, aby sa pod ne dal zasunúť vozík;

 Bezbariérový školský dvor, ihriská a chodníky;

 Zelené/čierne/biele tabule sú dostatočne nízke, aby sa k nim mohli dostať deti na invalidnom 

 vozíku;

 Voľný prístup k zeleným/čiernym/bielym tabuliam bez schodov pred tabuľou;

 Parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vo väčšine prípadov môžu byť potrebné dodatočné finančné zdroje, hoci existujú aj praktické a nákladovo 

efektívne riešenia na sprístupnenie fyzického prostredia materskej školy alebo školy.  Najbežnejším a 

cenovo dostupným riešením je úplné sprístupnenie prízemia. V tomto prípade sa zvyčajne inštaluje rampa, 

ak existujú vonkajšie schody; aspoň jedna toaleta sa prispôsobí potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

umiestnenie triedy sa presunie na prízemie a trieda sa upraví tak, aby poskytovala dostatok priestoru. Ak 

nie je možné prispôsobiť toaletu, možnosťou je zabezpečiť prístup do inej vhodnej miestnosti

na katetrizáciu, napríklad do ordinácie zdravotnej sestry.

Nie je to komplexné riešenie, pretože niektoré zariadenia umiestnené na vyšších poschodiach, ako napríklad 

knižnica, laboratóriá, jedáleň, môžu zostať neprístupné. V takýchto prípadoch musí škola zabezpečiť 

alternatívny prístup k týmto službám, napríklad opatrovateľa, ktorý prinesie občerstvenie, vodu alebo knihy 

z knižnice. Touto osobou môže byť učiteľ, asistent alebo spolužiak. 

Donka bola odkázaná na strednú školu v susedstve. Donku prijali do bežnej triedy. Riaditeľka našla pre triedu 

miestnosť na prízemí, ktoré je na úrovni terénu. V budove sa nachádza toaleta pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dieťa sa môže samostatne pohybovať v triede a na chodbách, vchádzať a vychádzať z budovy 

a používať toaletu

Všetky opatrenia na zlepšenie prístupnosti sa musia riadiť príslušnými normami a osvedčenými 

postupmi. Naša štúdia zistila, že v dôsledku nedostatočných odborných znalostí a chýbajúceho 

porozumenia prístupných noriem medzi stavebným personálom a školskou 

administratívou je školská infraštruktúra často bariérová a nebezpečná pre študentov 

so zdravotným postihnutím. S cieľom podporiť úsilie školskej administratívy poskytuje 

príručka Multi-IN pre vedenie škôl niektoré možnosti projektovania, technické 

opatrenia a užitočné tipy, ako urobiť fyzické prostredie bezpečné, prístupné a 

priateľské pre deti so zdravotným postihnutím. 

Prístupné informácie a vzdelávacie materiály

Všetky materiály a informácie poskytované v triede by mali byť prístupné a 

použiteľné pre všetky deti. Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu 

potrebovať niektoré špeciálne materiály, ako napr:

 

 Dodatočná sada učebníc, ktorú si môže žiak nechať doma;

  Kópie poznámok učiteľov;

   Poznámky ku zvukovým nahrávkam ;

  Asistenčné technologické vybavenie;

   Softvér alebo zariadenia na prevod reči na text alebo textu na reč;

ŠTVRTÁ ÚROVEŇ: PRÍSLUŠNOSŤ A SOCIÁLNE ZAČLENENIE

Štvrté štádium hierarchickej pyramídy predstavuje potrebu patriť do spoločnosti rovesníkov. Podľa 

pôvodnej Maslowovej teórie sa sociálna úroveň spravidla stáva prioritou až po dostatočnom uspokojení 

základných úrovní. Na tejto úrovni chcú žiaci pociťovať spolupatričnosť k ostatným ľuďom vo svojom okolí; 

potrebujú sa identifikovať so skupinou alebo skupinami rovesníkov a potrebujú mať pocit, že do nej patria. 

Nedostatok pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi má často negatívny vplyv, v dôsledku čoho sa niektorí 

cítia izolovaní alebo dokonca vylúčení z procesu vzdelávania. Najväčšou prekážkou žiakov

s výnimočnými schopnosťami je nedostatok pocitu spolupatričnosti.

(Lutz, 2016)

Naša štúdia potvrdzuje tieto zistenia a tiež ukazuje, že kontakt s rovesníkmi je pre žiakov s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov najviac motivujúcim faktorom v procese vzdelávania. 

Prvé štyri školské roky chodila do bežnej triedy na štátnej škole. Rodičia ju zapísali, pretože chceli, aby bola

v kontakte s inými deťmi. Dievča sa nemohlo naučiť čítať ani si osvojovať vedomosti, pretože nepočulo. Rada 

kreslila a kopírovala texty ako obrázky bez toho, aby poznala ich význam. S Elif pracovala špeciálna 

pedagogička aj psychologička.

Budovanie pozitívnych vzťahov s rovesníkmi v materskej škole alebo škole  môže byť pre deti s rázštepom 

chrbtice a hydrocefalom náročné, pretože často majú ťažkosti v  oblasti sociálneho vývinu. Od raného veku 

sa môžu stretávať s problémami izolácie, vylúčenia a slabých sociálnych zručností. Ako dieťa s rázštepom 

chrbtice postupuje od raného detstva až po dospievanie, narastajúce ťažkosti so sebaúctou, sebadôverou, 

obrazom tela a  príznaky depresie nie sú nezvyčajné. Tieto ťažkosti sú typickými výzvami dospievania

pre všetkých mladých ľudí a najviac sa prejavujú v období dospievania; mladí ľudia s rázštepom chrbtice však 

uvádzali zvýšené ťažkosti s týmito problémami, ktoré pravdepodobne súvisia s ďalšími výzvami 

vyplývajúcimi z primárnej diagnózy.

Niektoré z týchto problémov výrazne sťažujú možnosti neformálnej interakcie s rovesníkmi a nadväzovania 

priateľstiev v škole:

 Deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zvyčajne trávia dlhší čas na toalete kvôli katetrizácii, čo 

 skracuje čas na interakciu s ostatnými žiakmi počas prestávok;

 Niektoré deti nenavštevujú materskú školu, a tak prichádzajú o mnoho príležitostí na kontakt

 s rovesníkmi a získanie pozitívnych sociálnych skúseností;

 Väčšina z nich nenavštevuje hodiny telesnej výchovy, ktoré sú skvelým prostriedkom na rozvoj

 pozitívnych sociálnych zručností a schopnosti riešiť problémy a spolupracovať s ostatnými;

 Pokiaľ ide o dopravu do školy a zo školy, väčšina detí je závislá od svojich rodičov, prípadne inej 

 dospelej osoby. Dôvody sú rôzne, od zlej infraštruktúry až po ťažké tašky. Čas pred a po škole by 

 namiesto toho mohli tráviť s kamarátmi;

 Neustála pomoc a dohľad dospelej osoby môže vytvárať bariéry v komunikácii medzi rovesníkmi;

 Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít, ktoré sú 

 skvelou príležitosťou stretnúť ľudí s podobnými záujmami a nájsť si nových priateľov.

Časté hospitalizácie a dlhé absencie zo školy z rôznych zdravotných dôvodov, ako sú opakované infekcie 

močových ciest, hojenie rán atď., môžu ešte viac sťažovať sociálne začlenenie. V tomto smere môžu 

potrebovať ďalšiu podporu od svojich učiteľov a ostatných zainteresovaných strán.

PIATA ÚROVEŇ: SEBAÚCTA A SAMOSTATNOSŤ

Sebaúcta, rovnako ako všetky predchádzajúce potreby, musí byť zachovaná, aby sa dosiahlo úplné 

začlenenie. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s duševným zdravím, deti s rázštepom chrbtice majú často 

nižšie sebavedomie a sebaúctu. Zlepšenie samostatnosti, funkčných životných zručností a kompetencií 

je kľúčové pre budovanie nezávislosti a sebaúcty.

U detí s rázštepom chrbtice sa dobrá svalová sila, mentálne schopnosti a samostatnosť v mobilite ukázali 

byť oveľa dôležitejšie pre každodenné životné funkcie a kvalitu života ako ostatné medicínske ukazovatele 

(Schoenmakers Uiterwaal, 2005). V praxi to znamená, že školy a materské školy musia zabezpečiť prístupné 

architektonické prostredie, možnosti optimálneho duševného rozvoja a vhodné podmienky na šport a 

pohybové aktivity, aby podporili samostatnosť a funkčnú výkonnosť žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úsilie všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

vzdelávania. K pozitívnym zmenám nemôže dôjsť okamžite, najmä u detí, ktoré boli dovtedy odkázané

na starostlivosť dospelých a ktoré dosiahli základnú samostatnosť 2 až 5 rokov neskôr po svojich typicky sa 

vyvíjajúcich rovesníkoch (Beth Ellen Davis, 2006).

Všetky zainteresované strany by mali pri každej príležitosti cielene podporovať samostatnosť a 

sebaovládanie:

 Prístupné prostredie je rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie nezávislosti v oblasti mobility v škole 

 pre deti s poruchou hybnosti. Je to základný predpoklad na to, aby deti s rázštepom chrbtice a 

 hydrocefalom mohli slobodne uplatňovať svoje práva, zúčastňovať sa školského života na rovnakom 

 základe ako ich rovesníci, zlepšovať kvalitu svojho života, nezávislosť a sebaúctu.

 Všetky toalety v škole mali umývadlá. Kabínky boli príliš úzke na to, aby sa dali používať s asistentom. 

 Asistent musel často meniť Moni plienky na chodbách, kým ostatné deti boli v triede;

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice sa dokážu pohybovať bez akejkoľvek pomoci, zatiaľ čo iné môžu 

 potrebovať ortézy alebo iné asistenčné pomôcky. Deti by sa mali čo najskôr naučiť používať 

 adaptačné pomôcky, pretože mobilita bude mať pozitívny vplyv na ich kognitívny, fyzický a 

 sociálny vývin a nezávislosť. Z rovnakých dôvodov by mali byť staršie deti oboznámené

 s dostupnými dopravnými službami do školy;

 Vek pri prechode na sebakatetrizáciu dieťaťa sa líši, ale väčšina detí sa začína cievkovať do 10. roku 

 veku dieťaťa. Vyššie miechové lézie sú spojené s nižšou pravdepodobnosťou prechodu

 na sebakatetrizáciu (Atchley TJ, 2020). Pre niektoré deti vo veku 15 - 16 rokov je však samoobslužná 

 aktivácia stále problémom a potrebujú zapojenie rodičov, pričom na to nie je lekársky dôvod. Rodičia 

 a iné dospelé osoby, ktoré vykonávajú ČIK, by mali dieťa od raného veku povzbudzovať a pripravovať 

 na samokatetrizáciu tým, že ho do tohto postupu zapájajú. 

 Niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môžu stať príliš závislými od rodičov 

 alebo od iných dospelých osôb, a to aj vo veciach, ktoré dokážu urobiť samy. Rodičia by si to mali 

 vedieť uvedomiť, aby mohli svojim deťom pomôcť dosiahnuť emocionálnu nezávislosť. Využívanie 

 asistenta, ktorý nie je súčasťou rodiny, by bolo dobrou možnosťou v prípade takejto emocionálnej 

 závislosti;

 Existujú rôzne možnosti, ako minimalizovať hmotnosť školskej tašky - napríklad poskytnutím 

 školskej skrine na osobné veci a druhej sady učebníc; používaním listov namiesto zošitov na prácu

 v triede a e-mailov na zasielanie splnených domácich úloh. Tým sa zníži potreba pomoci dospelých a 

 výrazne sa zlepší ich samostatnosť.

 Keď sa Eva naučila robiť ČIK sama, pomoc asistenta sa obmedzila na nosenie ťažkej tašky do školy

 a zo školy. Eva vyjadrila túžbu byť v škole sama. Jej rodičia sa porozprávali s vedením školy a 

 triednou učiteľkou a s malými reorganizáciami sa im to podarilo: riaditeľka ponúkla druhú sadu 

 učebníc, ktoré bude používať len v škole; Eva dostala kľúč od jednej z toaliet, kde nainštalovali malú 

 lekárničku na jej veci; dieťa používalo namiesto zošitov jednotné listy. Jej taška bola podstatne 

 ľahšia a v 6. ročníku pokračovala bez asistenta. Deti v triede jej pomáhajú pri stúpaní po schodoch a 

 nosení nákupu;

 Špeciálne aplikácie pre smartfóny a inteligentné hodinky môžu byť veľmi užitočné pri pripomínaní

 bežnej starostlivosti, ako je zdravá strava, zníženie tlaku, katetrizácia, príjem vody a lieky. Umožňujú 

 deťom byť samostatnejšími v zručnostiach sebaobsluhy namiesto toho, aby sa spoliehali na to, že im 

 dospelý poradí;

 Hoci mnohí žiaci a zamestnanci školy chcú deťom so zdravotným postihnutím čo najviac pomáhať, 

 dôležitejšie je čo najviac podporovať ich samostatnosť. Je lepšie nechať ich robiť to, čo dokážu a to 

 bez toho, aby im hneď niekto skočil na pomoc.  Je dôležité povzbudiť aj ostatných žiakov, aby si pred 

 poskytnutím pomoci vypýtali od osoby, ktorej chcú pomôcť, povolenie. Dôležité je opýtať sa, či a ako 

 chce pomôcť;

 Zvýšenie fyzickej aktivity pre ľudí s rázštepom chrbtice môže byť veľmi dôležité, pretože strata sily 

 alebo kondície môže viesť k zníženiu nezávislosti a funkčnosti pri vykonávaní každodenných činností 

 (Rimmer, 2005). Väčšina detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa môže zúčastňovať

 na športových aktivitách v škole. Mali by sa zapájať do telesných cvičení a adaptívnych 

 telovýchovných aktivít prostredníctvom informovanosti, premysleného plánovania a niektorých 

 kreatívnych úprav. 

Štúdia z roku 2005 ukázala, že medzi deťmi s meningomyelokélou a deťmi s ľahšími formami rázštepu 

chrbtice nie sú významné rozdiely vo vnímaní kompetencií, hoci tie s meningomyelokélou majú výraznejšie 

limity (Schoenmakers Uiterwaal, 2005). Preto všetky deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom potrebujú 

starostlivosť a podporu na zlepšenie svojich schopností, výkonnosti a funkčnosti, dokonca aj tie, ktoré 

môžu chodiť bez asistenčných pomôcok alebo nie sú identifikované ako žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Monika mohla chodiť bez pomôcok, ale jej chôdza bola nestabilná. Jej matka sa obávala, že by dieťa mohlo 

počas prestávok spadnúť zo schodov alebo sa zraniť o pobehujúce deti. Riaditeľ odmietol zabezpečiť 

dodatočné zábradlie na schodoch pri vchode alebo presunúť triedu na prízemie, pretože dieťa bolo schopné  

chodiť a "nebolo to potrebné".

ŠIESTA ÚROVEŇ: KOGNITÍVNE POTREBY

Kognitívne potreby sú vyjadrením prirodzenej ľudskej potreby učiť sa, skúmať, chápať a tvoriť. Na tejto 

úrovni žiak hľadá spôsoby, ako naplniť svoj osobný potenciál pre učenie a hľadá uspokojenie vo svojom 

učení. Usiluje sa o určité ciele učenia a snaží sa ich dosiahnuť.

Keďže každé dieťa je iné, výsledky v testoch IQ a študijné výsledky žiakov s rázštepom chrbtice a 

hydrocefalom môžu byť veľmi rozdielne, a to od výnimočných výsledkov až po deti s ťažkosťami v učení. 

Väčšina žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom má však nasledovný všeobecný profil učenia (Porter, 2009):  

 Väčšina študentov má IQ v priemere;

 Úroveň kognitívnych funkcií žiakov je ovplyvnená najmä parametrami ochorenia súvisiacimi

 s hydrocefalom - ako je nutnosť výmeny ventilu, počet revízií ventilu, encefalitída, epileptické 

 záchvaty a ďalšie štrukturálne abnormality. (Wills, 1993), (Fletcher JM, 1996); 

 Verbálne zručnosti a verbálne IQ je zvyčajne vyššie ako neverbálna časť IQ merania, najmä ak 

 neverbálne úlohy vyžadujú rýchlosť alebo motoriku;

 Verbálne skóre IQ je lepším prediktorom výsledkov žiaka v oblasti vzdelávania ako výkonové skóre 

 alebo celková hodnota IQ;

 Čítanie slov a pravopisné zručnosti sú zvyčajne lepšie, zatiaľ čo čítanie s porozumením a 

 matematické zručnosti sú zvyčajne slabšie;

 Čím vyššia je úroveň postihnutia miechy, tým väčšia je pravdepodobnosť negatívneho ovplyvnenia 

 inteligencie a akademických schopností;

 Žiaci s rázštepom chrbtice často vykazujú percepčno-motorické problémy;

 Zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na výkon.

Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú často nespravodlivo považovaní za "lenivých" alebo 

"nemotivovaných", hoci v skutočnosti majú ťažkosti  v učení. Môžu mať problémy s pozornosťou alebo 

pracovať pomaly, byť nepokojní alebo strácať veci. Môžu mať tiež ťažkostí s rozhodovaním. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité, aby boli odborníci v školách a školských zariadeniach vzdelaní o ich potenciálnych ťažkostiach  

s učením a o stratégiách ich riešenia. Často sa stáva, že jeden učiteľ nedokáže úspešne zvládnuť ťažkosti 

žiaka s učením. Vyžaduje si to uplatnenie multidisciplinárneho prístupu a súčasnú podporu všetkých 

možných strán.

Manuály pre jednotlivé cieľové skupiny poskytujú užitočné tipy, ako sýtiť kognitívne potreby detí

s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Najčastejšie ťažkosti s učením, špecifické vyučovacie stratégie a 

osvedčené postupy sú podrobne opísané v Manuáli pre učiteľov a špeciálnych pedagógov. 

SIEDMA ÚROVEŇ: SEBAOBHAJOBA A OBHAJOBA
 

Na najvyššej úrovni hierarchie sú deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom motivované prostredníctvom 

sebatranscendencie. Sú poháňané k tomu, aby zlepšili školské prostredie, svoj vlastný život a život žiakov 

vo svojom okolí. Neidentifikujú sa ako zraniteľné a cítia sa pripravené postaviť sa za svoje práva a za práva 

ostatných. 

Rodina je často najlepším zástancom dieťaťa a najlepším vzorom pri učení týchto zručností. Učitelia a 

ostatné zainteresované strany vo vzdelávaní však môžu tiež podporovať žiakov v tomto smere a poskytovať 

im príležitosti na spoznávanie ich práv a nácvik obhajovania a sebaobhajovania.

 

Študenti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom musia sami chápať svoje práva ako deti a osoby

so zdravotným postihnutím. Musia byť schopní identifikovať diskrimináciu a poznať techniky a stratégie

na jej riešenie. Potrebujú primerané vedomosti a zručnosti, aby mohli konať. To všetko sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom pozitívnych vzorov, dobrých príkladov, mentorskej podpory a vzdelávania o právach 

dieťaťa v škole.

Viac informácií o tom, ako môžu jednotlivé cieľové skupiny podporovať deti pri zlepšovaní ich zručností

v oblasti obhajoby a sebaobhajoby, nájdete v každom manuáli.

"Informácie sú kľúčom k lepšiemu životu ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom."

                             Medzinárodná federácia pre spina bifida a hydrocefalus - IF SBH

Cieľom všeobecnej príručky je usmerniť odborníkov a rodinných príslušníkov na ceste k efektívnemu a 

zmysluplnému vzdelávaniu detí a mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, ktoré má pozitívny 

vplyv na celý ich život.

Pred začatím akejkoľvek činnosti je rozhodujúce presvedčenie odborníka. Mnohé stereotypné, vedou a 

technológiami prekonané názory na ľudí so spinou bifidou a hydrocefalom oprávňujú požadovať

od odborníkov uplatňovanie holistického prístupu, vzájomnú multidisciplinárnu spoluprácu v záujme 

dosiahnutia kvalitného vzdelania.  Na žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sa nemožno pozerať 

cez odbornosť jedného odborníka.

Internet, sociálne siete a médiá zobrazujú ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom na celom svete ako 

tých, ktorí sa zapájajú do spoločnosti a často sú veľmi aktívni v niektorej oblasti, napríklad v športe, kultúre 

alebo občianskej spoločnosti.

Bez vzdelania je cesta k účasti oveľa ťažšia, dokonca nemožná. Právo na vzdelanie sa prirovnáva

k výťahu, vďaka ktorému je možné naplniť ostatné ľudské práva. Komplexná raná starostlivosť v ňom má 

nezastupiteľné miesto. Dieťa alebo mladý človek s rázštepom chrbtice nie je v prvom rade pacientom, aj 

keď potrebuje starostlivosť viacerých lekárov počas celého života. Komplexný pohľad na dieťa cez jeho 

potreby - zväčša rovnaké ako u bežných detí a cez jeho práva - nevyhnutne tlačí odborníkov k vzájomnej 

spolupráci. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje u ľudí s postihnutím nielen zdravotné a funkčné 

hľadisko, ale aj rozmer ich účasti. O tom, či sa môžu alebo nemôžu aktívne zúčastňovať na akejkoľvek oblasti 

spoločenského života, rozhodujú predovšetkým mnohé bariéry, ktoré sú v spoločnosti stále prítomné. Práve 

model inkluzívneho vzdelávania je nástrojom, ktorý otvára ľuďom so zdravotným postihnutím nové 

perspektívy - aj tým, že pomenuje prítomné bariéry a podľa možností ich odstráni alebo hľadá iné spôsoby 

ich zapojenia. 

Spolupráca, aktívna výzva a zapojenie rodiny do hľadania spôsobov a rozhodovania sú jedným z pevných 

pilierov inkluzívneho vzdelávania. 

Proces budovania inkluzívneho vzdelávania si vyžaduje neustálu sebareflexiu - ako a prečo konáme, akému 

účelu slúžia naše postupy a zavedené spôsoby.
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Je dokázané, že tam, kde boli odborníci otvorení začleneniu a aktívnej účasti detí a mladých ľudí s rázštepom 

chrbtice alebo hydrocefalom, prinieslo to obohatenie a dlhodobé pozitívne dôsledky pre väčšinu 

zúčastnených. Veríme, že prítomnosť detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom vo vzdelávacích 

inštitúciách môže byť mostom sociálnej inklúzie pre žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a 

účinným nástrojom na budovanie tak potrebnej odolnosti bežných detí v školách.

Nikto z nás nemôže zachrániť celý svet, ale účinnou podporou jedného dieťaťa alebo mladého človeka

s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom môže každý zmeniť svet tohto dieťaťa a jeho budúcnosť a otvoriť 

mu ďalšie možnosti.

Ďakujeme každému, kto sa pre to rozhodne a vyzve k spolupráci aj ostatných!

Budujeme tak spoločný úspech. Ľudia so spinou bifidou a hydrocefalom sú úžasní,

majú svoje potreby i práva a vedia si aktívny život vychutnať.

Na základnej škole bola Viktorovým obľúbeným predmetom telesná výchova. Telocvičňa sa nachádzala na 

treťom poschodí, ale mama ho brávala hore vždy, keď bolo treba. Učiteľka ho zapájala do aktivít tak,

že s deťmi vymýšľala hry alebo mu zadávala individuálne úlohy, napríklad box.

Duševné zdravie  

Sebahodnotenie je základnou zložkou psychického zdravia a vývinu dieťaťa. Zahŕňa vnímanú identitu dieťaťa 

a jeho vedomie vlastných osobných charakteristík a vlastností vo  vzťahu k ostatným. Deti s rázštepom 

chrbtice vykazujú výrazne nižšie skóre v oblastiach fyzického vzhľadu, športových schopností, sociálnej 

akceptácie a školských výsledkov (Shields, 2008). Sú tiež ohrozené sklonom k depresii a úzkosti (Padua, 

2002).

To si vyžaduje spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä v období puberty, keď 

niektoré deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom môžu mať vážne problémy.

Roza je citlivá na hlasné zvuky, často mení nálady a niekedy má emocionálne rozladenia. To 

sa zintenzívnilo po tom, ako vstúpila do puberty. Keď bola v prvej triede,

po odborných vyšetreniach boli u nej zistené ťažkosti s učením. Začal s ňou 

pracovať špeciálny pedagóg a psychológ. Jej matka je s podporou spokojná, pretože 

prebieha v tichom a pokojnom prostredí a Roza sa dokáže lepšie učiť. Školský 

psychológ je jej veľkou oporou počas niektorých pubertálnych kríz.

Pri sumarizácii fyziologických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materskej škole a škole sa 

hlavný dôraz kladie na celkové zdravie a zdravotnú starostlivosť. Pozornosť treba venovať aj prístupu k jedlu 

a vode, ktorý môže byť kvôli neprístupnosti prostredia sťažený, najmä pre deti na vozíku. 

Často sa jedálne a bufety nachádzajú v suteréne, na vyššom poschodí alebo mimo budovy; niekedy sa osoba 

na vozíku nedostane k fontánkam s vodou. Tieto špecifické prípady sa musia zohľadniť a musí sa zabezpečiť 

prístup každého dieťaťa k jedlu a vode. Za to môže byť zodpovedný službukonajúci učiteľ, asistent alebo 

rovesníci. 

Ďalšie informácie o fyziologických potrebách detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom sú k dispozícii

v manuáloch pre jednotlivé cieľové skupiny. Zdravotná starostlivosť je podrobne opísaná v Manuáli pre 

zdravotné sestry.
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