
INDIVIDUÁLNE 
(DOMÁCE)

VZDELÁVANIE
www.keypublishing.cz

KEY Publishing

KEY Publishing s.r.o.
Nádražní 733/176

702 00 Ostrava-Pøívoz

ISBN 978-80-7418-381-2 

Edice MONOGRAFIE
9 788074 183812

Eva Severini

Mária Kožuchová

Lucia Brezovská



INDIVIDUÁLNE (DOMÁCE) 
VZDELÁVANIE

Eva Severini, Mária Kožuchová,  
Lucia Brezovská

KEY Publishing s.r.o.
Ostrava

2021



 
 

 

Vedecký redaktor: Doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. 

Recenzenti: Doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. 
 Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

 

Informácie v tejto knihe boli overené a písané veľmi opatrne. Chyby však nemožno úplne 
vylúčiť. Autori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť, ani zodpovednosť za akékoľvek 
zostávajúce chyby a ich následky. Táto kniha vrátane všetkých jej častí je chránená autor-
skými právami. Žiadne časti tejto knihy nemôžu byť prenášané žiadnym spôsobom ani 
akýmikoľvek prostriedkami, elektronickými ani mechanickými, vrátane fotokopírovania.  

 

Publikácia vznikla s podporou projektu SAE Gr. 29.10.21. P. SK - Aspekty socjalizacji 
wtórnej uczniów kształconych w domu w warunkach Republiki Czeskiej. 

 

© 2021 pre Eva Severini, Mária Kožuchová a Lucia Brezovská 

Foto na obálce © Depositphotos.com/pressmaster, dimaberkut 

ISBN 978-80-7418-381-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR 

Severini, Eva 
Individuálne (domáce) vzdelávanie / Eva Severini, Mária Kožuchová, Lucia Brezovská. -- 
Vydání: první. -- Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2021. -- 110 stran. -- (Monografie) 
Slovenské a anglické resumé 
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky 

ISBN 978-80-7418-381-2 (brožováno) 

* 37.018.1 * 303.022 * (048.8:082) 
– domácí vzdělávání 
– kvalitativní výzkum 
– kolektivní monografie 

37 - Výchova a vzdělávání [22] 



 

 

 

 

 

„Nejde o to, čo urobíš pre svoje deti, ale o to, čo ich NAUČÍŠ, aby ony robili  
samy pre seba. Len to z nich dokáže urobiť ÚSPEŠNÝCH ĽUDÍ.“ 

 

Ann Landers (1918 – 2002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Obsah 

 

Úvod .................................................................................................................................... 9 

Introduction ...................................................................................................................... 11 

1  Škola, rodina a ich vzájomný vzťah.............................................................................  13 

2  Individuálne (domáce) vzdelávanie ............................................................................. 22 

2.1 Individuálne (domáce) vzdelávanie ako alternatívna forma vzdelávania  .................. 24 

2.2 Priebeh individuálneho (domáceho) vzdelávania  ......................................................... 25 

2.2.1 Komunitné vzdelávacie centrá (komunitné školy) ............................................................ 25 

2.2.2. Občianske združenia pre domáce vzdelávanie .................................................................. 26 

2.3 Overovanie poznatkov detí domáceho (individuálneho)vzdelávania  ........................ 29 

3  Právna úprava individuálneho (domáceho) vzdelávania ............................................ 32 

3.1 Legislatíva – zákony, vyhlášky, kmeňová škola .............................................................. 33 

3.2 Individuálne (domáce) vzdelávanie v Českej republike ................................................ 35 

3.3 Individuálne (domáce) vzdelávanie vo vybraných krajinách........................................ 37 

3.3.1 Individuálne (domáce) vzdelávanie v USA ......................................................................... 36 

3.3.2 Individuálne (domáce) vzdelávanie v Nemecku ................................................................. 38 

3.3.3 Individuálne (domáce) vzdelávanie vo Francúzsku ........................................................... 38 

3.3.4 Individuálne (domáce) vzdelávanie vo Veľkej Británii a Severnom Írsku ...................... 39 

3.3.5 Individuálne (domáce) vzdelávanie v ďalších štátoch ........................................................ 41 

4  Pohľady a názory na individuálne (domáce) vzdelávanie ........................................... 44 

5  Kvalitatívna metodológia ako základ realizácie nášho skúmania ............................... 59 

5.1 Výskumný problém ............................................................................................................ 59 

5.2 Cieľ výskumu ....................................................................................................................... 61 

5.3 Výskumné otázky ............................................................................................................... 62 

5.4 Nástroje a metódy v realizovanom skúmaní ................................................................... 61 
 



 

 

5.5 Výskumná vzorka ................................................................................................................63 

5.6 Realizácia výskumu .............................................................................................................64 

5.7 Analýza a interpretácia dát z rozhovorov ........................................................................64 

5.7.1 Výstupy z realizovaného kvalitatívneho výskumu a ich interpretácia ............................. 73 

5.8 Výskumné zistenia ..............................................................................................................82 

5.9 Diskusia ................................................................................................................................85 

5.10  Odporúčania pre teóriu a prax .......................................................................................92 

Záver  ................................................................................................................................. 94 

Conclusion ........................................................................................................................ 96 

Informačné zdroje ............................................................................................................ 98 

O autoroch ...................................................................................................................... 103 

Abstrakt  .......................................................................................................................... 105 

Abstract  .......................................................................................................................... 106 

Register pojmov .............................................................................................................. 107 

Menný register ................................................................................................................ 109 

 
 

  



 
 

Zoznam tabuliek, protokolov, schém a obrázkov 

Tabuľka 1 - Kategórie, koncepty a kódy v protokoloch: Otázka č. 1 ................................................ 65 

Tabuľka 2 - Kategórie, koncepty a kódy v protokoloch: Otázka č. 2 ................................................ 66 

Tabuľka 3 - Špecifiká rodiny ............................................................................................................. 71 

Tabuľka 4 - Spôsob vzdelávania ....................................................................................................... 71 

Tabuľka 5 - Legislatíva a kmeňová škola .......................................................................................... 72 

Tabuľka 6 - Harmonogram vzdelávania ........................................................................................... 72 

Tabuľka 7 - Učiaci subjekt ................................................................................................................ 72 

Tabuľka 8 - Obsah vzdelávania ......................................................................................................... 72 

Tabuľka 9 - Pomôcky a prostriedky .................................................................................................. 72 

Tabuľka 10 - Vzdelávacie prostredie ................................................................................................ 72 

Tabuľka 11 - Socializácia dieťaťa ...................................................................................................... 73 

Tabuľka 12 - Spolupráca s inštitúciami ............................................................................................ 73 

Tabuľka 13 - Motivácia dieťaťa ........................................................................................................ 73 

Tabuľka 14 - Hodnotenie dieťaťa ..................................................................................................... 73 

Tabuľka 15 - SWOT analýza .............................................................................................................. 87 

 

Protokol 1 - Úryvky výpovedí z hĺbkového rozhovoru – rodina č. 1 ................................................ 66 

Protokol 2 - Úryvky výpovedí z hĺbkového rozhovoru – rodina č. 2 ................................................ 68 

Protokol 3 - Úryvky výpovedí z hĺbkového rozhovoru – rodina č. 3 ................................................ 70 

 

Schéma 1 – Dôvody rozhodnutia pre IDV a jeho realizácia z pohľadu subjektov výskumu ............. 75 

 



 

 

Obrázok 1 - Lapbook: O mne ............................................................................................................ 78 

Obrázok 2 - Lapbook: Hrady ............................................................................................................. 78 

Obrázok 3 - Lapbook: Herbár ............................................................................................................ 78 

Obrázok 4 - Lapbook: Včely .............................................................................................................. 78 

Obrázok 5 - Čitateľský denník ........................................................................................................... 78 

Obrázok 6 - Pomôcky ........................................................................................................................ 78 

  



 
 

Zoznam skratiek a symbolov 

 

FAQs – Frequently Asked Questions 

HSLDA – Home School Legal Defense Association 

IDV – Individuálne (domáce) vzdelávanie 

L'IEF – L'Instruction en Famille 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

OZ – Občianske združenie 

SWOT analýza – nástroj na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb 

ŠŠI – Štátna školská inšpekcia 

 



 

 
9 
 

 

Úvod 

 

Vedecká monografia sa zaoberá hľadaním názorov odbornej i laickej verejnosti pre 
rozhodnutie niektorých rodičov nezveriť výchovu a vzdelávanie vlastného dieťaťa do rúk 
odborníkov v rámci školského vzdelávania, ale sa rozhodli vlastné dieťa/deti vzdelávať sami 
doma. Nie je to ľahká vec rozhodnúť sa pre takéto riešenie, ale niektorí rodičia sa 
nazdávajú, že pre špecifické potreby vlastného dieťaťa je to najlepšie riešenie. Podľa ich 
názoru škola nedokáže naplniť potreby detí, ktoré majú určité poruchy, resp. iné potreby. 
Napríklad aj detí, ktoré sú v škole šikanované, ak učiteľ sa nedokáže venovať individuálnym 
potrebám žiaka v preplnenej triede, ak sú rodičia často mimo trvalého bydliska, ak je dieťa 
športovo či umelecky nadané a svoj čas potrebuje deliť i medzi aktivity rozvíjajúce jeho 
nadanie a pod. Vtedy rodičia volia cestu vzdelávania svojich detí doma. Ako uvádza  
J. Papuga1 (2020) existuje aj taký dôvod individuálneho (domáceho) vzdelávania, kedy 
rodičia so súčasným školským systémom nesúhlasia, na čo majú v demokracii plné právo. 

Tému sme si zvolili pre jej zaujímavosť, polemiku, ako aj že ponúka iný pohľad na 
vzdelávanie. Verejnosť nemá o domácom vzdelávaní mnoho povedomia a informácií. 
Učitelia sa tiež mnohokrát obávajú, že klasická škola zanikne alebo deti prídu o sociálnu 
interakciu. Sme toho názoru obava učiteľov o stratu zamestnania z dôvodu individuálneho 
(domáceho) vzdelávania je zbytočná. Iba malé percento rodičov si môže dovoliť vzdelávať 
svoje deti doma (v domácom prostredí). Zrejmé je to i v súčasnosti, počas epidémie Covid-
19 v čase „lockdownu“, kedy rodičia volajú po znovuotvorení škôl. Veríme, že aj touto 
monografiou prispejeme k väčšej informovanosti o problematike. Verejnosť často zaujíma 
dôvod rozhodnutia pre individuálne (domáce) vzdelávanie. Hľadali sme odpovede na 
otázky týkajúce individuálneho (domáceho) vzdelávania pri osobných stretnutiach sa  
s rodinami, ktoré si tento typ vzdelávania pre svoje deti vybrali. 

                                                 
1 Papuga, J. (2020). Domáce vzdelávanie – hrozba alebo riešenie? In: Denník N, 9. augusta 2020. Dostupné 
na internete: https://dennikn.sk/blog/1997400/domace-vzdelavanie-hrozba-alebo-riesenie/ 
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Ako autorky tejto monografie sme presvedčené, že o individuálnom (domácom) 
vzdelávaní je potrebné hovoriť. Monografia preto prináša rôzne názory na tento spôsob 
vzdelávania od krajne odmietavých až po idealizovanie individuálne (domáce) vzdelávanie. 
Práve to nás podnietilo k tomu, aby sme sa problematike venovali a zrealizovali 
kvalitatívny výskum. Výsledky výskumu poukazujú na silné stránky individuálneho 
(domáceho) vzdelávania, ale aj na nedostatky, ktoré sme v tomto vzdelávaní odhalili. 
Veríme, že monografia zaujme široký okruh čitateľov, či už odborníkov, ale aj mnohých 
rodičov.   
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Introduction 

 

The academic monograph deals with the search of opinions of the professional and 
lay public for the decision of some parents not to entrust the upbringing and education of 
their own child into the hands of experts in school education, but decided to educate their 
own child (ren) at home. It is not an easy matter to decide for such a solution, but some 
parents believe that it is the best solution for the specific needs of their own child. In their 
opinion, a school cannot meet the needs of children who have any disorders, resp. other 
needs. For example, if children are bullied at a school for some reason, if a teacher is unable 
to address the individual needs of the student in a crowded classroom, if the parents are 
often outside the permanent residence, if the child is gifted with sports or art, etc. Then 
parents choose the path of educating their children at home. As stated by J. Papuga2 (2020), 
there is also such a reason for individual (home) education that parents do not agree with 
the current school system, to which they have a full right in a democracy. 

We chose the topic because it is interesting, controversial and it offers a different 
perspective on education. The public does not have much awareness and information 
about home education. Teachers sometimes fear that the classical school will disappear or 
children will lose social interaction. In our opinion, teachers' fear of losing their jobs due to 
individual (home) education is unnecessary. Only few parents can afford to leave their 
children at home. We see this even now, during the Covid-19 epidemic at the time of the 
"lockdown", when parents are calling for the reopening of schools. We believe that this 
monograph will also contribute to greater awareness of the issue. The public is most 
interested in the reason for the decision for individual (home) education. We wanted to 
find answers to these questions and meet in person with families who chose this type of 
education for their children. 

                                                 
2 Papuga, J. (2020). Domáce vzdelávanie – hrozba alebo riešenie? In: Denník N, August 9, 2020. Available 
online: https://dennikn.sk/blog/1997400/domace-vzdelavanie-hrozba-alebo-riesenie/ 



12 
 

We are convinced that it is necessary to talk about individual (home) education. 
This monograph also brings different opinions on this type of education from the 
extremely negative to the idealization of individual (home) education. This is what 
prompted us to address the issue and carry out qualitative research. The research results 
point to the strengths of individual (home) education, but also to the insufficiency that we 
revealed in this education. We believe that the monograph will attract a wide range of 
readers, both experts and many parents. 
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1  Škola, rodina a ich vzájomný vzťah 

 

Súčasná schéma vzťahu rodiny a školy je chápaná ako navzájom sa ovplyvňujúca, 
spolupracujúca. Rodina predstavuje faktor, ktorý spoluutvára podmienky výchovy, preto sa 
očakáva aktívna spolupráca so školou. Náš vzdelávací systém podporuje a chce docieliť, aby 
táto spolupráca bola plnohodnotná a pozitívne motivujúca. Legislatívne a vzdelávacie 
reformy v posledných desaťročiach priniesli štatutárny základ pre účasť rodičov na riadení 
školy, rodičom sú dostupné kontakty na všetkých učiteľov a vedenie školy a majú  
k dispozícii informácie o tom, čo a kedy sa v škole deje. 

Väčšina škôl sa tomuto dlhodobému a zámernému cieľu veľmi priblížila. Problém 
však môže byť v organizácii u niektorých škôl, taktiež aj u niektorých rodičov v ochote 
podieľať sa na procese spolupráce. V tejto kapitole sa chceme zaoberať školou ako 
vzdelávacou inštitúciou, jej prednosťami, ale aj nevýhodami, ak aj modelmi rodiny 
a vzájomnou spoluprácou školy a rodiny. 

1.1  Škola ako vzdelávacia inštitúcia 

Školu vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu treba chápať ako inštitúciu, 
ktorej úlohou, ale aj povinnosťou je rešpektovať záväzné spoločenské pravidlá. 

Podľa J. Papugu (2020) poslaním školy by malo byť pomôcť žiakom vytvoriť 
základné spôsoby myslenia a predstavy o spoločnosti, ľuďoch v určitej kultúre. Otvorenými 
modelmi správania škola umožňuje žiakom naučiť sa realizovať spoločenský kontakt  
a vymedzuje pôsobnosť vzájomných sociálnych vzťahov i väzieb. Škola má úlohu formovať 
charakterové vlastnosti, vedomosti, zručnosti návyky, zvyky, postoje záujmy motívy, 
názory, presvedčenia, hodnoty, estetické návyky a zvyky i ďalšie kvality osobnosti, ktoré 
uľahčujú socializáciu človeka. U nás sa väčšina detí socializuje v kolektíve rovesníkov od 
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troch rokov, nástupom do materskej školy. Na Slovensku je škola hlavnou vzdelávacou 
inštitúciou a najbežnejším spôsobom vzdelávania a výchovy. Formovanie jednotlivca 
pomocou procesov výchovy a vzdelávania patrí medzi kľúčové funkcie školy. 

Školské vzdelávanie sa zameriava na rozvíjanie kognitívnych oblastí osobnosti. Do 
kognitívnej oblasti môžeme zaradiť myslenie, získavanie informácií, poznatkov a pod., 
ktoré predstavujú zúžené vyučovanie v jednotlivých vyučovacích predmetoch (M. Zelina, 
2004). 

E. Petlák (1997) definuje vzdelávanie v škole ako proces, v ktorom žiak nadobúda 
poznatky, spôsobilosti, zručnosti a rozvíja telesné a duševné schopnosti. V tomto ponímaní 
školské vzdelávanie plní funkciu socializačnú, profesijnú, inštrumentálnu, informatívnu, 
formatívnu a výchovnú. 

Š. Švec (2005) pod pojmom vzdelávanie chápe dlhodobú a nepretržitú 
inštitucionalizovanú vyučovaciu činnosť učiteľov, lektorov, inštruktorov alebo iných osôb 
vo funkcii profesionálneho pedagóga v škole a v mimoškolskom výučbovom zariadení na 
prípravu učiacich sa, na ich pracovný a mimopracovný život v spoločnosti, v ktorej žijú. 

J. Průcha a kol. (2008, s. 63) uvádzajú túto definíciu vzdelávania: „Vzdelávanie je 
proces zámerného a organizovaného učenia sa sústavy poznatkov o prírode, spoločnosti,  
o človeku, získavania vedomostí a zručností, rozvíjania telesných a duševných schopností 
a záujmov.“ Ďalej uvádza, že „vzdelávanie má organizovanú formu vo vzdelávacej inštitúcii 
a uskutočňuje sa pod vedením učiteľov alebo lektorov. Jeho výsledkom je vzdelanie a 
základom je učenie sa. Jedným z variantov vzdelávania je sebavzdelávanie, ak prebieha pod 
vlastným vedením, úsilím a s cieľom rozšíriť vedomosti o nové poznatky.“ 

Ani jeden z uvedených autorov vo svojich definíciách nespomína vzdelávanie 
rodičmi, či rodinnými príslušníkmi, t. j. individuálne (domáce) vzdelávanie, hoci J. Průcha 
a kol. (2008) spomínajú aj sebavzdelávanie. Je to pravdepodobne preto, že je málo 
rozšírené, resp. preto, že v čase, keď svoje názory publikovali, tento spôsob vzdelávania 
nebol legislatívne zavedený. M. Mojžiš3 (2009) uvádza, že mnohé vety (názory) o úlohe 
školy sa mu zdajú byť prázdne a súčasne až pomýlené. Najväčší omyl týchto viet (názorov) 
vidí v ich zameraní na budúcnosť. Škola vraj pripravuje deti na život. Nuž ale ona to robí 
jednu až dve desiatky rokov (od materskej školy až po ukončenie vysokej školy je to naozaj 
20 rokov) a to už je podľa neho životom samotným, a nie len prípravou naň. Ak chceme 
pochopiť, čo je hlavnou úlohou školy, bude asi lepšie zamerať sa na prítomnosť a spýtať sa, 

                                                 
3 Mojžiš, M. (2009). Čo je hlavnou úlohou školy? In: Nové školstvo. Portál o reforme vzdelávania. Dostupné 
na internete: http://www.noveskolstvo.sk/article.php?36 
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akú úlohu škola plní tu a teraz. Z kontextu vyplýva, že autor chce len reformu súčasného 
školstva, pretože nesúhlasí s dnešnou podobou školy. Nespomína alternatívne formy 
vzdelávania. 

Aké sú výhody a nevýhody súčasného inštitucionálneho systému vzdelávania? 

Náš školský systém upravuje zákon č. 245/2008 Z. z., v ktorom sa uvádza, že školská 
dochádzka je povinná od 6 do 16 rokov a nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Má spravidla deväť ročníkov. Člení sa na prvý a druhý stupeň, v kto-
rých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími progra-
mami. Prvý stupeň základnej školy tvorí prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej ško-
ly tvorí piaty až deviaty ročník. Na prvom stupni najvyšší počet žiakov v triede môže byť 24 
(ak sú v nej žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa), 22 žiakov v 1. ročníku a 25 žiakov  
v triede druhého až štvrtého ročníka. Najnižší počet žiakov v triede je 12 žiakov v triede (ak 
sú spájané viaceré ročníky), 11 žiakov v triede prvého ročníka a 13 žiakov v triedach dru-
hého až štvrtého ročníka. 

Toto zdôrazňujeme preto, že najčastejším dôvodom v žiadostiach rodičov, ktorí 
žiadajú o individuálne vzdelávanie svojich detí v domácom prostredí je „preplnenosť“ tried. 
V roku 2008 boli vykonané významné zmeny v našom vzdelávacom systéme, ale tieto výz-
namné inovácie na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému doteraz neboli objektívne 
vyhodnotené. V poslednom desaťročí, sa prejavila snaha zefektívniť vzdelávanie, prispôso-
biť sa nárokom globálnej spoločnosti a vychádzať v ústrety individuálnym požiadavkám 
dieťaťa, ale systém štandardných škôl nie je dostatočne pružný tak, aby bol schopný aktívne 
a svižne reagovať na zmeny v spoločnosti. Škola sa vyznačuje uniformitou a tradičnosťou 

(M. Uberman, D. Lajčin a kol., 2021). 

Je samozrejme, že inštitucionálna výchova má množstvo výhod, veď prevažná väčši-
na rodičov si volí tento spôsob vzdelávania pre svoje deti. Hoci sa objavujú aj sťažnosti na 
štandardné vzdelávanie, stále je to najpreferovanejšia forma. 

V súčasnosti je zákonom stanovená povinnosť vzdelávať všetky deti, ale forma a vý-
ber školy je ponechaná na rodičoch. Existuje veľká ponuka škôl, či už štátnych, cirkevných, 
alebo súkromných. Tieto školy sa prikláňajú k najrôznejším koncepciám vzdelávania 
a využívajú rôzne metódy a postupy vzdelávania. Aj v tom majú rodičia slobodnú voľbu. 

Žiaci sú v prostredí, ktoré ich bude sprevádzať prakticky po celú dobu vzdelávania 
sa. Majú možnosť zvyknúť si na školské prostredie, školský režim, prijať očakávané správa-
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nie a pravidlá (J. Hanuliaková, D. Porubčanová, 2015). Na vyššom stupni základnej školy 
sú pripravovaní na nejednotnosť v prístupe a štýlu výučby, z dôvodu striedania sa učiteľov. 
Počas výučby sú nútené spoľahnúť sa samy na seba, učia sa vyrovnať aj so stresujúcimi situ-
áciami a tešiť sa z dosiahnutých úspechov. 

Ďalším významným faktorom školy je kolektív spolužiakov. Mnohokrát sa nestre-
távajú len v škole, ale aj mimo školy a môžu vzniknúť priateľstvá na celý život, ale učia sa 
vyrovnávať aj s odmietaním. Vďaka kontaktu s vrstovníkmi sa dieťa učí cieľavedomosti  
a dôslednosti, spolupráci, ale aj súťaživosti. Zvyká si na hierarchické usporiadanie skupiny a 
svoju rolu v nej.  

Predpokladá sa, že žiakov na základnej škole vyučujú pedagógovia (odborníci)  
a disponujú celým radom pedagogických schopností a zručností, ktoré počas štúdia získali. 
je, že inštitucionálne vzdelávanie má aj celý rád nevýhod: 

 Ciele vzdelávania, ktoré sú definované v Štátnom vzdelávacom programe sú ušľach-
tilé, ale v bežnom školskom prostredí len ťažko aplikovateľné. Jedným z hlavných 
cieľov, vytýčeným v Štátnom vzdelávacom programe je dôraz na osobnosť dieťaťa  
a individuálny prístup k nemu. Pravdou ale je, že od určitého počtu detí, je indivi-
duálny prístup prakticky nemožný. 

 Aj keď v mnohých ohľadoch sú vrstovnícke skupiny detí v triedach žiaducim javom, 
nie vždy je to pre dieťa pozitívum. Môže byť vystavené napr. šikanovaniu. Vtedy je 
kolektív triedy stresujúcim zážitkom. 

 Metódy a postupy mnohých učiteľov sú zastarané a málo účinné. Súvisí to s nedos-
tatočnou pripravenosťou učiteľov, resp. s neschopnosťou prispôsobiť sa inováciám. 
Majú predstavu, že tradičný spôsob vzdelávania (transmisívny model výučby) je 
najlepší, nemajú záujem niečo na tejto predstave meniť. 

 Pri testovaní sa vytvára akási súťaživosť medzi deťmi. Samotný učiteľ vytvára rebrí-
ček úspešnosti na základe známok, či počtu chýb. Takýto učiteľ berie do úvahy len 
kvantitatívne ukazovatele, čo považujeme za negatívum. Mnohým učiteľom chýba 
schopnosť formatívneho hodnotenia žiakov. Pri klasifikácii by sa malo vychádzať aj 
zo schopností, možností a pokrokov daného dieťaťa, nie z porovnania s ostatnými 
deťmi, kde sú väčšinou odlišné dispozície a predpoklady. 

 Nie každý učiteľ, ktorý učí, je vhodný pre toto povolanie po osobnostnej stránke. 
Prakticky u nás neexistuje žiadna kontrola osobnostnej pripravenosti. Zisťuje sa až 
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vtedy, keď na pedagóga prichádzajú sťažnosti zo strany rodičov, čo môže mať fatál-
ne následky na mnohých deťoch. 

 Aj keď sa nájdu aktívni učitelia ochotní „nabúravať“ tradície a schopní pracovať 
inovatívne a efektívne, väčšinou ich snaženie stroskotá na postupnej demotivácii, 
napr. aj pre nízke platové ohodnotenie. 

1.2  Rodinné prostredie 

Rodina je základnou sociálnou jednotkou spoločnosti. Podľa J. Majerčíkovej (2011) 
v sociológii prevažuje štrukturálno-funkcionalistický prístup k rodine, ktorá je základnou 
inštitúciou socializácie zabezpečujúcou isté funkcie. Rodinu chápe ako sociálnu inštitúciu, 
ktorá je definovaná dvoma typmi vzťahov: partnerským a medzigeneračným (medzi rodič-
mi a deťmi). Vzťahy v štruktúre rodiny pomenováva v súlade s obdobiami spoločenského 
vývoja, ku ktorým sa vzťahovali. V tejto súvislosti uvádza rodinu tradičnú, modernú a post-
modernú. Zároveň pripomína, že aj v modernej spoločnosti možno nájsť rodinu tradičnú, 
resp. tradičná rodina v nej dlho pretrváva, podobne je to s modernou rodinou v postmo-
dernej spoločnosti. 

Tradičný typ rodiny fungoval približne do polovice minulého storočia. Tvorili ho 
manželské páry, ktoré v rámci legitímneho zväzku priviedli na svet potomkov. Ak bola 
matka samoživiteľka, spravidla bola v tejto dobe odsúvaná na okraj spoločnosti 
a mnohokrát aj odsudzovaná. Partner mal za úlohu postarať sa o rodinu po materiálnej 
stránke. Toto bol pre danú dobu dôležitý aspekt. Muž bol vtedy hlavou rodiny a medzige-
neračné odovzdávanie hodnôt a tradícií bolo samozrejmosťou. Porušenie týchto tradícií sa 
nestretávalo s úspechom a pochopením medzi ostatným obyvateľstvom (I. Možný, 2006). 
Tomuto modelu bola podriadená aj výchova v rodine. Dievčatá boli vedené k starostlivosti 
o domácnosť a chlapci z nižšej spoločenskej vrstvy sa učili remeslu a z vyšších spoločen-
ských pomerov sa pripravovali na dosiahnutie vzdelania, ktoré sa spravidla v rodine trado-
valo. 

V druhej polovici minulého storočia nastal zlom v chápaní pojmu rodina, mení sa 
status rodiny. Túto charakteristiku rodiny O. Matoušek (1997) nazýva ako modernú. Tra-
dície s konvenciami sú postupne potláčané a do popredia sa dostávajú city. Žena sa stáva 
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živiteľkou rodiny spolu s manželom, aj keď  spočiatku sa jednalo len o ojedinelé prípady. 
Dominantné postavenie mužskej role postupne klesá. Rodičia začínajú mať rovnakú zod-
povednosť za fungovanie rodiny. Dovtedy obvyklý rodinný model (typická rola otca 
a matky) už neexistuje. Začína sa zavádzať demokratický model rodiny, v ktorej sa prihlia-
da aj na názory a na emócie všetkých členov rodiny (vrátane detí). 

A aký je najčastejší model dnešnej, tzv. postmodernej rodiny? 

V súčasnosti rodinu chápeme dosť benevolentne. Manželstvo sa už nevyžaduje. 
Vzniká model tzv. nukleárnej rodiny. Do rodiny sa započítavajú aj deti z predchádzajúcich 
vzťahov. Mladí ľudia, ktorí uvažujú nad svojou potenciálnou rodinou, sa nechcú celkom 
zbaviť radostí a pocitov šťastia, ktoré dieťa prináša. Chcú mať deti, aj keď to odkladajú na 
neskôr. Dovtedy si chcú „užívať“. Individualistické právo na dieťa ženy, resp. obidvoch 
partnerov oprávňuje mať ho aj mimo rodiny alebo manželstva. Úcta k rodine končí tam, 
kde začína emočná frustrácia niektorého jej dospelého člena (G. Lipovetsky, 1999, s. 181) 
a ďalej uvádza „typickým znakom doby nie je povinnosť splodiť potomstvo a vstúpiť do 
manželstva,“ ak sa tak aj stane, „rodina už vôbec nie je cieľom osebe, stala sa 
individualistickou protézou, inštitúciou, v ktorej subjektívne práva a túžby prevažujú nad 
kategorickými záväzkami, hodnoty individuálnej autonómie už nie sú podriadené poriadku 
rodinnej inštitúcie“. Mnohí mladí ľudia dnes do manželstva vstupujú s vedomím, že ho 
možno kedykoľvek zrušiť podľa individuálnych túžob, osobných pocitov šťastia či 
nepohody. Tam, kde sa partneri necítia šťastní, hľadajú nenaplnené city a túžby inde. 
Manželstvo pre jedného z nich (prípadne obidvoch) prestáva byť prostriedkom osobnej 
realizácie, pre neuspokojeného partnera stráca opodstatnenie. Pojmy ako povinnosť, 
zodpovednosť, či úcta sa z rodiny vytrácajú. Rodič uznáva svoje záväzky vo vzťahu 
k dieťaťu, ale nie povinnosť  zotrvať s ním celý život. Pre dieťa je to veľká frustrácia, 
znamená pre neho búranie oporných bodov. V takomto prípade dochádza 
k sebaobviňovaniu dieťaťa, viní sa z rozchodu rodičov. Pochopiť a prijať novú rodinnú 
schému je pre neho náročné a nezriedka sprevádzané psychickými problémami. Vo 
výchove detí  sa kladie dôraz na kvalitné vzdelanie a demokratický spôsoby výchovy. 

1.3  Vzťah rodiny a školy 

Aký je vzťah rodiny a školy v súčasnosti? V minulosti bolo jasne vymedzené, akú 
právomoc má škola a akú rodičia. J. Průcha (2001, s. 45) uvádza, že škola mala za úlohu 
predovšetkým dieťa vzdelávať a dbať o rozvoj kognitívneho poznávania. Výchova bola 
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ponechaná na rodine, rodičia zas nezasahovali do vzdelávacej oblasti. Tento postoj začal 
oslabovať v 80. rokoch 20. storočia. 

V súčasnosti existujú často rozdielne predstavy rodičov a učiteľov o deľbe 
právomocí a zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Rodičia pociťujú zvýšenú 
zodpovednosť za školské výsledky svojho dieťaťa, čo sa prejavuje zvýšeným tlakom na 
„individuálny“ prístup samotného učiteľa ku každému žiakovi (S. Štech a I. Viktorová, 
2001). 

Škola je povinná neustále hľadať spôsoby nadväzovania kontaktov s rodinami 
svojich žiakov. Táto povinnosť vyplýva z jej profesionálnej zodpovednosti voči svojim 
žiakom a z úloh, ktoré má ako spoločenská inštitúcia plniť. Spolupráca rodičov so školou 
má vplyv aj na výkon žiaka, jeho sebahodnotenie, sebapoňatie, úspech či neúspech v škole, 
na ochotu spolupracovať, na jeho celkovú pohodu. Osobitne dôležitým sa tu ukazuje 
termín sebapoňatie, celkový postoj k sebe samému, ktorý pôsobí ako nástroj orientácie 
v osobnom živote (M. Jurkechová a R. Osaďan, 2014). Vyžaduje sa, aby spolupráca rodičov 
so školou boli v harmónii, podporovali žiaka, snažili sa dosiahnuť rovnaký cieľ, aby žiaka 
povzbudzovali, volili správne a efektívne metódy reedukácie a celkový prístup. Za týchto 
okolností sa výkon žiaka a jeho celkový postoj k učeniu sa zlepšuje. 

Rodičia sú vysoko heterogénnou skupinou s rozličnými záujmami, preferenciami, 
ale nakoľko záujem sa sústreďuje na ich vlastné dieťa, spravidla sú pripravení ku 
komunikácii a spolupráci. Podstatnou časťou spolupráce rodiny a školy je dôvera. 

J. Majerčíková (2011) uvádza, že význam školy na najnižších stupňoch škôl rodičia 
chápu cez skutočnosť, že ich absolvovaním sa zakladá možnosť postupu dieťaťa na ďalšie 
stupne škôl, cez ktoré získajú vzdelanie neskôr dobre zameniteľné na trhu práce. Niektorí 
rodičia si uvedomujú význam predovšetkým predprimárneho a primárneho vzdelávania 
pre formovanie a rozvíjanie vzťahu dieťaťa k učeniu sa, k škole a predovšetkým  
k vzdelávaniu ako procesu, ktorý by ich mal sprevádzať celý život. T. Piovarčiová4 (2003) 
zozbierala najlepšie skúsenosti zo spolupráce školy a rodiny. Materiál zbierala takmer desať 
rokov. V zozbieranom materiáli nájdeme aktivity, ktoré sú na školách bežné, ako sú 
celoškolské, či triedne stretnutia, ale aj tým bežným stretnutiam dáva punc významnosti, 
ako je pohostinné prostredie – káva, čaj, príjemná hudba, sedenie v kruhu, ktoré prelaďuje 
rodičov na spoločné riešenie problémov triedy v priateľskom prostredí triedy. Učiteľ spolu 
                                                 
4 Piovarčiová, T. (2003). Spolupráca s rodičmi. Škola 21 (Učenie sa pre 21. storočie). Dostupné na internete: 
https://www.skola21.sk/kniznica/spolupraca/spolupraca-s-rodicmi/dalej 
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s rodičmi hľadá možnosti, ako podporiť výkon, či výchovný problém detí ako celého tímu. 
Výsledky jednotlivcov sa na triednych stretnutiach neriešia. O výsledkoch jednotlivcov 
rodičia majú možnosť sa dozvedieť v individuálnom rozhovore s učiteľom počas 
konzultačných hodín. Tie sa uskutočňujú v stanovenom termíne dva až trikrát ročne. 
Zvyčajne sú stretnutia organizované po predchádzajúcej dohode. Sú aj iné formy 
individuálnych stretnutí, napr. v stanovený deň a čas na triedne konzultácie (napr. prvý 
utorok v mesiaci od 16.00 do 18.00 hod.). Konzultácie je zvyčajne možné absolvovať spolu 
s dieťaťom. 

Za mimoriadnu formu spolupráce je možno označiť aj „oslavy učenia“, pri ktorej 
rodičia majú možnosť oboznámiť sa s metódami práce v triede a s dosiahnutými 
výsledkami. Oslavy učenia sa najčastejšie organizujú po prebratí tematického celku učiva 
alebo časti celoročnej témy. Žiaci prezentujú, ako učivo zvládli, čo všetko sa naučili. 
Rodičia spoznávajú napr. fungovanie triednych pravidiel, metódy rozvoja sociálnych 
kompetencií detí a pod. V niektorých triedach žiaci riešia dlhodobé projekty a výsledky 
svojho bádania spracúvajú do záverečnej práce, ktorú počas vyučovania prezentujú. Iní 
žiaci vytvárajú rôzne produkty, napr. obrazy, trojrozmerné makety, divadelné predstavenia 
a pod. Rodičia pri hodnotení poskytujú deťom spätnú väzbu v súvislosti s výsledkami ich 
práce. 

Ďalšou významnou formou spolupráce rodiny a školy sú otvorené hodiny za účasti 
rodičov a ďalších záujemcov. V mnohých, hlavne menších školách, sú otvorené dvere pre 
rodičov denne, nie je potrebné sa dopredu o návšteve s učiteľom dohodnúť. Medzi 
návštevníkmi sa okrem rodičov objavujú aj iní učitelia zo školy, či záujemcovia z radov 
učiteľskej a odbornej verejnosti. 

Medzi významnú formu spolupráce rodiny a školy môžeme zaradiť aj tvorivé dielne 
(tematické workshopy), ktoré sa najčastejšie uskutočňujú v rámci školského klubu detí 
v období pred vianočnými, veľkonočnými, či inými sviatkami. Deti spolu s rodičmi 
vyrábajú ozdoby a predmety na slávnostnú výzdobu školy či bytu počas sviatočných dní. 
Produktom tvorivých dielní bývajú aj tematické piesne, básne, či iné literárne útvary. 
Všetci majú možnosť vybrať si charakter tvorivej aktivity, čas a dĺžku trávenia času v dielni 
podľa vlastného záujmu a časových možností. 

Športové dni sú ďalšou významnou spoločnou aktivitou školy a rodiny. Počas 
športového dňa rodičia súťažia spolu s deťmi v rôznych zaujímavých športových 
disciplínach (napr. beh v dvojici so zviazanými nohami, naplneným pohárom s vodou, 
nosením vody lyžičkou...). Výsledky súťaží sú na konci podujatia vyhodnotené a ocenené 
medailami. 



 

 
21 
 

 

Nezvyčajné zážitky lákajú deti aj dospelých robiť netradičné činnosti v netradičnom 
čase. Medzi ne patrí aj noc v škole. Táto aktivita poskytuje príležitosť na trénovanie odvahy 
a na spoznávanie seba samého. Aktivita je zameraná napr. na spoločnú prípravu jedla 
(večere, raňajok) a na spoločné stolovanie, ale aj na tzv. „opekačky“ v prírode spojenú so 
zábavnými aktivitami. 

Exkurzie sú ďalšie triedne aktivity, ktoré sa uskutočňujú na začiatku preberaného 
tematického celku, alebo počas nejakej konkrétnej témy. Na exkurzii aktívne spolupracujú 
aj rodičia, hlavne na jej príprave, tiež ju finančne alebo materiálne podporujú. Osobitne 
spolupracujú vtedy, ak sa exkurzia realizuje na ich pracovisku. 

Celoškolské akadémie sú spoločenskými aktivitami ako napr. ples, tradičné školské 
rituály v súvislosti so začiatkom i koncom školského roka a pod. 

(Európsky) deň rodiny, ale aj Deň matiek, Deň otcov a Deň detí dáva podnet pre 
organizovanie spoločných aktivít. Európsky deň rodiny  vznikol z iniciatívy Rady 
rodičovských združení v SR. Toto podujatie je organizované  pre celú rodinu. Aktivita 
prebieha v športovom duchu v prírode. Celé rodiny zažijú veľa zábavy počas rôznych 
netradičných športových disciplín či tvorivých súťaží. Rodičia spolu s deťmi sa podieľajú na 
príprave programu napr. výberom turistickej trasy,  športových aktivít, a pod. 

Školské burzy a jarmoky sa často spájajú s rôznymi tradíciami počas roka. 
Najčastejšie sa spájajú s veľkonočnými či vianočnými sviatkami. Organizujú sa ako 
tematické trhy v priestoroch školy i vo verejných priestoroch mesta, obce. Do príprav môžu 
byť zapojení rodičia i starí rodičia detí. Jednotlivé podujatia sa môžu aj spájať. Napr. 
školské burzy sa  niekedy uskutočňujú v deň konania školských akadémií. 

Rozvíjať adekvátny vzťah s rodičmi je veľmi dôležité, ale nie vždy jednoduché. 
Každý pedagóg si musí uvedomiť, že vstupovať do interakcie s rodičom nie je možné 
rovnako, ako v triede s deťmi. Ak si to neuvedomuje, v tom prípade k porozumeniu 
nedôjde. Pedagóg musí brať do úvahy, že dieťa pre rodiča má veľkú hodnotu a jeho 
úspešnosť je rodičom veľmi prežívaná, niekedy až dramaticky. Učiteľ by mal vždy zvážiť, 
ako svoje pripomienky k dieťaťu rodičovi oznámi. Občas sa stáva, že rodičia pripomienky 
učiteľa k dieťaťu vzťahujú na svoju osobu a na ich výchovu. Rodič vo vzťahu k učiteľovi je 
na rovnakej úrovni, napriek tomu sa pri niektorých situáciách cíti byť učiteľovi nadradený, 
hlavne v oblasti rozhodovania o dieťati, avšak z pedagogického hľadiska je učiteľ nadradený 
rodičovi. 
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2  Individuálne (domáce) vzdelávanie 

 

Individuálne (domáce) vzdelávanie  je jednou z foriem plnenia povinnej školskej 
dochádzky definovanej v zákone č. 245/2008 Z. z. § 24, 25 zákona v časti o výchove 
a vzdelávaní. Tento zákon umožňuje realizovať individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má 
pedagogickú kvalifikáciu pre 1.stupeň ZŠ. Podmienkou individuálneho vzdelávania je 
preskúšavanie žiaka (spravidla každý polrok) na škole, kde bol prijatý k plneniu školskej 
dochádzky. Na preskúšanie je odporúčané priniesť tzv. osobné portfólio, ktoré obsahuje 
grafické a iné výstupy individuálneho (domáceho) vzdelávania. Ako vidieť náš zákon 
pojem domáce vzdelávanie nepozná, hovorí sa iba o individuálnom vzdelávaní. 

Pojem domáce vzdelávanie používajú aj autori pedagogického slovníka (J. Průcha, 
E. Walterová a J. Mareš, 2003, s. 48), keď ho definujú ako „vzdelávanie prebiehajúce doma, 
v rodine, keď deti nedochádzajú do školy a vyučujú ich rodičia“. Pri definovaní domáceho 
vzdelávania uvádzajú jeho anglický ekvivalent „home schooling”, ale aj výraz „home 
education”. Ale už novšom vydaní pedagogického slovníka individuálne vzdelávanie 
označujú ako legislatívne možnú „alternatívu voči povinnej školskej dochádzke”, pričom 
pojem domáce vzdelávanie označujú ako hovorový (J. Průcha, E. Walterová a J. Mareš, 
2009, s. 102). 

Aj Z. Kolář. a kol. (2012, s. 34) termín individuálne vzdelávanie považujú za 
zákonné ukotvenie typu vzdelávania, ktoré „sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti žiaka na 
školskom vyučovaní”. Školský zákon v Českej republike (Zákon č. 561/2004 Sb.) taktiež 
túto formu vzdelávania označuje ako individuálne vzdelávanie. Týmto pojmom Z. Kolář,  
a kol. (2012) zhodne označujú jeden z osobitných spôsobov plnenia školskej dochádzky. 
Takže pojem domáce vzdelávanie ako taký je označovaný za nepresný. Na Slovensku ani 
v Čechách z právneho hľadiska zatiaľ daný termín neexistuje. 

Termín individuálne vzdelávanie je novším termínom a nahradil už skôr používaný 
dodnes známejší termín domáce vzdelávanie. Nazdávame sa, že termín individuálne 
vzdelávanie nie je veľmi vhodný. Týmto termínom sa môže označovať tiež organizačná 
forma školského vzdelávania, resp. môže ísť o individuálne doučovanie žiaka po vyučovaní. 
Podobná situácia nastáva aj pri slovnom spojení domáce vzdelávanie, ktoré v širšom 
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význame môže evokovať učenie, ktoré prebieha v domácom prostredí, napríklad pri písaní 
domácich úloh v zmysle prípravy na inštitucionalizované vyučovanie (K. Bočková, 2020). 
Tento problém sa objavuje aj v záverečnej správe Štátnej školskej inšpekcie (2019)5, kde sa 
uvádza: „V školskom zákone však chýba taxatívne uvedenie, čo sa rozumie pod pojmom 
„individuálne vzdelávanie žiaka prvého stupňa“. Nie je jednoznačné, či je toto 
mimoinštitucionálne vzdelávanie zabezpečované napr. občianskymi združeniami pre malú 
skupinu žiakov alebo vzdelávanie v domácom prostredí, ktoré zabezpečuje pre žiaka ako 
jednotlivca osoba, ktorá spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady.“ Ukazuje sa ako 
opodstatnené redefinovať termíny previazané s týmto typom vzdelávania a preskúmať ich 
významové odtiene. V našej publikácii budeme používať termín individuálne aj domáce 
vzdelávanie. Individuálne vzdelávanie je odborným, aj právnym termínom, ale 
v spoločnosti je viac rozšírený pojem domáce vzdelávanie ako jedna z foriem alternatívneho 
vzdelávania realizovaná v domácom prostredí. 

2.1   Individuálne (domáce) vzdelávanie ako alternatívna 
 forma vzdelávania 

Individuálne (domáce) vzdelávanie považujeme za jeden z alternatívnych prúdov 
vzdelávania. Je jedným zo spôsobov plnenia povinnej školskej dochádzky či povinného 
vzdelávania. Slovo domáce chápeme v tom zmysle, ako to uvádza aj Y. Kostelecká (2019), 
je to vzdelávanie, ktoré sa od školského vzdelávania odlišuje tým, že je primárne v réžii 
rodiny, respektíve rodičov, avšak pri rešpektovaní štátom stanovených podmienok. 

Individuálne vzdelávanie je jedným zo spôsobov plnenia povinnej školskej 
dochádzky, či povinného vzdelávania. V tomto zmysle termín domáce vzdelávanie môže 
byť zavádzajúci. Ide o vzdelávanie, ktoré prebieha v domácnostiach, ale aj vzdelávanie, 
ktoré je aspoň z časti realizované v iných priestoroch ako napr. v knižnici, múzeu a pod. 

Niektorí rodičia sa rozhodnú pre tento výber ako jednu z možností vzdelávania pre 
svoje dieťa. Dôvodov, prečo sa rodina rozhodne pre individuálne (domáce) vzdelávanie je 
veľa. Tak ako sme to uviedli v úvode, jedným z dôvodov môže byť napríklad riešiť 

                                                 
5 Štátna školská inšpekcia (2019). Správa. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – individuálne 
vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej školy. 
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šikanovanie svojho dieťaťa v škole, prípadne iným dôvodom môže byť, že rodičom, či 
dieťaťu nevyhovuje pravidelná denná dochádzka do školy, resp. časté vynechávanie školskej 
dochádzky kvôli športovým alebo umeleckým reprezentáciám, či tréningom. Tiež, ako sme 
už spomenuli, ak rodičia so súčasným školským systémom nesúhlasia, na čo majú plné 
právo. Najviac im môže prekážať veľký počet detí v triedach, čím sa obmedzuje 
individualizovanie prístupu k žiakovi so špecifickými potrebami. V klasickej škole s väčším 
počtom detí dochádza k tomu, že niektoré potreby dieťaťa učiteľ prehliadne. Ďalším 
spôsobom je učenie medzigeneračné, v rámci ktorého sa vzájomne učia dve vekovo odlišné 
generácie. V prepojení s individuálnym (domácim) vzdelávaním má výhodu 
medzigeneračné učenie predovšetkým v tom, že generačne viacvrstevný kolektív umožní 
dieťaťu lepšie pochopiť súvislosti rôznorodých vzťahov v spoločnosti (V. Mertin, 2011). 

Podľa P. Graya (2012, s. 48) je rodina významným činiteľom nielen vo výchove, ale 
aj vo vzdelávaní. Ak deti vidia, že sa rodičia sami celoživotne vzdelávajú, je to pre ne 
výborný príklad. Nielen v rámci domácich úloh alebo prípravy do školy. Do celoživotného 
vzdelávania môže dieťa motivovať aj dosiahnuté vzdelanie rodičov. To, čo je negatívne na 
individuálnom (domácom) vzdelávaní sú náklady. V praxi zvyčajne matka zostáva doma  
a vzdeláva deti, otec pracuje. Dôvody, ktoré viedli rodičov k voľbe individuálneho 
(domáceho) vzdelávania, sa premietnu aj do spôsobu, ktorým potom dieťa vzdelávajú. 

2.2  Priebeh individuálneho (domáceho) vzdelávania 

Hoci sa o individuálnom (domácom) vzdelávaní diskutuje čoraz viac, málokto si 
dokáže predstaviť, ako domáce vyučovanie prebieha. Takýto typ vyučovania prebieha na 
základe schváleného vzdelávacieho programu a zaisťujú ho rodičia, často to býva práve 
matka. Rozdiel spočíva v individuálnom prístupe k dieťaťu, pretože rodičia majú k dieťaťu 
najbližšie. Je pre nich jednoduché prísť na to, čo je pre dieťa najlepšie, čomu rozumie  
a v čom má naopak problémy (M. Rabušicová a kol., 2011). 

Y. Kostelecká (2014) potvrdzuje, že je veľmi dôležité, kde samotné vyučovanie 
prebieha. Individuálne (domáce) vzdelávanie najčastejšie prebieha v domácom prostredí, 
kde sa rodičia snažia vytvoriť pre dieťa také podmienky, v ktorých sa bude ono cítiť 
príjemne, napr. v kuchyni alebo v detskej izbe. Vzdelávanie môže prebiehať aj mimo 
domáceho prostredia formou výletu do prírody, návštevy rôznych inštitúcií, zámkov, 
hradov, múzeí. Predmety ako cudzí jazyk, či výchovné predmety, môžu byť zabezpečené 
prostredníctvom záujmových aktivít. V individuálnom (domácom) vzdelávaní je dieťa ešte 
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viac zapájané do domácich aktivít, pri ktorých dochádza k rozvoju praktických schopností. 
Učenie rodičia prispôsobujú aktuálnym potrebám dieťaťa, zdravotnému stavu, vedia 
prepojiť teóriu s praxou. 

Individuálne (domáce) vzdelávanie má veľkú voľnosť vo výbere vyučovacích metód 
a postupov. Väčšina rodičov pri výbere metód sa prispôsobuje konkrétnym potrebám 
svojho dieťaťa, čo je obrovské pozitívum tohto typu vzdelávania. Takto organizovaná 
výučba, pripravená na mieru dieťaťu, je potom skutočne efektívna. Pravdou je, že 
individuálne (domáce) vzdelávanie sa dá ťažko zvládnuť bez pomoci. Významnú pomoc 
v tomto prípade poskytujú komunitné vzdelávacie centrá, tzv. „domškolácké“ školy  
(K. Bočková, 2020). 

2.2.1 Komunitné vzdelávacie centrá (komunitné školy) 

Mnoho rodičov vie, čo je pre ich deti správne a dobré, ale nemajú možnosti, či 
vzdelanie na to, aby mohli svoje deti vzdelávať doma. Jednou z preferovaných možností sú 
komunitné vzdelávacie centrá. Sú to zariadenia, ktoré ponúkajú rozmanitosť v prístupoch 
k deťom. Názov „komunitné“ však môže byť podobne zavádzajúci, ako sme to videli  
v úvode kapitoly pri individuálnom a domácom vzdelávaní. Štátna školská inšpekcia (2019) 
kritizuje pomenovanie komunitných centier zriadených občianskym združením názvom 
komunitná škola, pretože škola musí spĺňať isté parametre, ktoré sú zákonom stanovené 
(viac v podkapitole 2.3), lenže existujú aj komunitné školy. Je to označenie pre štátnu školu, 
ktorá realizuje komunitné vzdelávanie v zmysle „plánovanej vzdelávacej činnosti, ktorá 
zasahuje iné skupiny miestnej komunity, ako sú žiaci školy (J. Průcha, E. Walterová,  
J. Mareš, 2009, s. 131). 

Komunitné centrá sú otvorené deťom všetkých vekových kategórií. Štruktúra centra 
je navrhnutá tak, aby podporovala rozvoj potenciálu detí. Centrá sa zameriavajú na 
rozvíjanie sociálnych zručností detí, ale aj na ich kognitívny rozvoj. Mnohé spolupracujú so 
štátnymi školami, ktoré sú naklonené alternatívam a poskytujú im odbornú pomoc. 

Do chodu komunitného centra sa vo veľkej miere zapájajú aj rodičia a od toho 
závisí aj jeho podoba. Kľúčový je učiteľ, na ktorého sa kladú vysoké nároky a pracovné 
nasadenie. Učitelia siahajú po alternatívnych vyučovacích metódach, preferujú alternatívne 
postupy ako je Hejného matematika, prvky pedagogiky Montessori a pod. Sú to najmä 
aktivizujúce metódy na rozvoj kritického myslenia a na tvorivosť deti. Vzťah učiteľa a žiaka 
je partnerský, založený na spolupráci. Komunitné vzdelávacie centrá sú platené rodičmi 
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detí, ktoré ich navštevujú. Žiaci sú označovaní ako tzv. „domškoláci“, čiže deti v domácom 
vzdelávaní. 

2.2.2. Občianske združenia pre domáce vzdelávanie 

Už niekoľko rokov sa na Slovensku objavujú dobrovoľnícke občianske združenia 
pre rodiny praktizujúce domáce vzdelávanie, ale aj rodiny, ktoré o vzdelávaní svojich detí 
doma zatiaľ len uvažujú. Ich cieľom je šíriť povedomie o domácom vzdelávaní 
a podporovať rodiny, ktoré majú deti v domácom vzdelávaní. Spájať všetkých aktérov, ktorí 
sú do oblasti domáceho vzdelávania nejakým spôsobom zapojení: rodičov, deti, školy  
i štátne orgány. Pre rodičov slúžia ako poradcovia. Poradia im, ako majú postupovať, keď 
chcú začať s individuálnym (domácim) vzdelávaním, odpovedajú na rôzne otázky týkajúce 
sa individuálneho (domáceho) vzdelávania, upovedomujú rodičov, o ktorých kmeňových 
školách majú pozitívne referencie, ponúkajú vzdelávacie video-kurzy, ktoré pripravili  
„domškoláci“. Zoznamy videí sú rozdelené podľa vyučovacích predmetov na konkrétne 
učivo. Videá majú pomôcť deťom pri učení sa v domácom vzdelávaní. Ďalej ponúkajú po-
moc rodičom pri výbere učebníc a ponúkajú im rôzne inšpirácie. Raz mesačne ponúkajú 
učebné pomôcky, ktoré si môžu rodičia vypožičať, okrem toho posielajú svojim členom 
rôzne oznamy o činnosti združenia. Pracujú na dobrovoľníckej báze. 

Komunitným centrám (komunitným školám) pomáhajú odbornými radami: ako začať vzde-
lávanie, ako komunikovať s rodinami zapojenými do domáceho vzdelávania v priebehu 
školského roka (prostredníctvom mailu), opýtať sa rodičov, ako sa im darí, ako pripraviť 
žiakov na komisionálne preskúšanie a pod. Občianske združenia v komunitných centrách 
a komunitných školách hľadajú garantov pre domáce vzdelávanie, ale aj samotné učenie. 

Občianske združenia komunikujú aj s médiami, ktorým ponúkajú rôzne témy týka-
júce sa domáceho vzdelávania, aby sa domáce vzdelávanie dostalo do povedomia širokej 
verejnosti. 

Domáce vzdelávanie evokuje rad diskusií. Medzi odborníkmi, najmä pedagógmi 
vzniká obava, či tento spôsob vzdelávania nemôže byť kontraproduktívny a ohroziť 
kognitívny a sociálny vývin dieťaťa. Napriek týmto pochybnostiam jeden z prvých verejne 
známych obhajcov a propagátorov domáceho vzdelávania pedagóg J. Holt, ktorý tento 
spôsob vzdelávania odporúčal práve preto, že bol presvedčený, že najviac vyhovuje 
potrebám dieťaťa (Y. Kostelecká, 2014). 

J. Holt (In: Kostelecká, Y., 2014, s. 69) vo svojej praxi učiteľa systematicky pozoroval 
deti pri učení a snažil sa odhaliť príčiny ich školských neúspechov a naopak skúmať 
podmienky a atmosféru, v ktorých deti využívajú svoju „prirodzenú schopnosť učiť sa“. Po 
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rokoch pozorovania dospel k záveru, že prirodzenú potrebu detí učiť sa nie je potrebné ich 
zložito motivovať, ale je nevyhnutné dať dieťaťu šancu rozvíjať sa v prostredí, v ktorom sa 
cíti bezpečne. J. Holt dospel k názoru, že vytvoriť ideálne podmienky k prirodzenému 
učeniu detí je nad možnosti akejkoľvek školy. Od toho bol krok k myšlienke, že pre deti je 
najlepšie, ak sa učia doma. Kardinálnou otázkou spojenou s domácim vzdelávaním je 
problém socializácie. Hoci je škola primárne vzdelávacou inštitúciou, mnoho oponentov 
nemá problémy s vývinom kognitívnych schopností detí v domácom prostredí, alebo 
pochybuje o sociálnych schopnostiach takto vzdelávaných detí (Y. Kostelecká, 2014). 

Táto myšlienka je veľmi rozšírená. Podľa zástancov tohto názoru „domškoláci“ 
vyrastajú v skleníkovom prostredí, ktoré ich nedostatočne pripraví na riešenie sociálnych 
konfliktov a nadväzovanie medziľudských vzťahov. 

Naopak prívrženci domáceho vzdelávania oponujú, že domáce prostredie je pre 
socializáciu jedinca priaznivejšie než prostredie školy. Spor spočíva v tom, akým hodnotám 
sa má dieťa v procese socializácie učiť a ktoré hodnoty majú pre jeho vývin najväčší 
význam. 

  



28 
 

2.3   Overovanie poznatkov detí domáceho (individuálneho) 
 vzdelávania 

V školskom zákone č. 245/2008 v § 24, bode 6 je uvedené, že žiak koná 
komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva 
každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky 
vydá škola vysvedčenie, ak tento zákon neustanovuje inak. Znamená to, že žiaci vzdelávaní 
formou individuálneho vzdelávania sa musia dvakrát ročne dostaviť na preskúšanie do 
kmeňovej školy (do školy, v ktorej sú prihlásení). Preskúšanie sa od školského líši v tom, že 
sa kladie dôraz na tzv. žiacke portfólio, ktoré sa pri skúšaní hodnotí. Podoba portfólia na 
preskúšanie nie je nijakým spôsobom predpísaná, ale spravidla sa jedná o súbor všetkých 
aktivít a záznamov o činnosti žiakov. Je to aj vizitka toho, čomu sa za posledný polrok 
venovali a naučili. 

Na základe portfólia sa učitelia z kmeňovej školy dozvedia, ako prebiehal posledný 
polrok žiaka, aké znalosti a schopnosti v podmienkach domáceho vzdelávania dosiahol, čo 
nadobudol a v čom má ešte medzery. Oproti klasickej škole v priebehu polroka 
„domškoláci“ nemusia písať žiadne testy, či previerky, nie sú ústne skúšaní. 

Dátum preskúšania určuje škola, alebo po dohode s rodinou. Na skúške je prítomné 
dieťa, ale aj rodič alebo domáci učiteľ, riaditeľ kmeňovej školy a skúšobná komisia. 
Skúšajúci prihliada aj na poznámky a hodnotenie rodičov. Hodnotenie žiaka je 
zaznamenané do špeciálneho formulára, ktorý schvaľuje MŠVVaŠ SR a je zaznamenané 
slovnou formou. 

Pri skúšaní je venovaný priestor žiakovi a jeho prezentácii portfólia (čo sa naučil, čo 
vyrobil a vytvoril). Hodnotenie je komplexné, zahŕňa všetko od správania až po 
nadobudnuté poznatky a skúsenosti. 

V školskom roku 2018/2019 Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekčnú kontrolu6 
s cieľom zistiť stav dodržiavania podmienok organizácie individuálneho vzdelávania žiakov 
prvého stupňa a posúdenie priebehu komisionálnych skúšok jeho priamym pozorovaním. 
Inšpekčná kontrola bola vykonaná na piatich školách, kde sa konali skúšky individuálneho 
vzdelávania. V danom školskom roku riaditelia škôl vydali 222 žiakom rozhodnutia  
o povolení plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom – individuálnym 
vzdelávaním žiaka prvého stupňa. Žiaci mali trvalé bydlisko v rozličných okresoch 8 krajov 

                                                 
6 Štátna školská inšpekcia (2019). Správa. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – individuálne 
vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej školy. 
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Slovenska. V jednej zo škôl (ktorá neskôr bola vyradená zo siete škôl) mali výrazné 
problémy so získaním potrebných dokladov najmä tých žiakov, ktorí prestúpili zo 
súkromnej školy. Taktiež sa zistilo, že riaditelia škôl nie vždy skúmali relevantnosť dôvodov 
na povolenie individuálneho vzdelávania uvedených v žiadostiach. Medzi najčastejšími 
dôvodmi v žiadostiach boli: odmietavý postoj spádovej školy k riešeniu individuálnych, 
zdravotných alebo iných diagnostikovaných problémov žiaka, negatívne skúsenosti  
s klasickým spôsobom vzdelávania, so známkovaním, obavy dieťaťa z ústneho i písomného 
skúšania, preťažovanie a chýbajúci individuálny prístup. 

Žiadosti zákonných zástupcov obsahovali aj meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá 
má vzdelávanie žiaka uskutočňovať a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov. 
Štátna školská inšpekcia konštatuje, že tieto údaje boli vo viacerých prípadoch uvedené len 
formálne, aby boli splnené zákonom stanovené požiadavky. Vzdelávanie žiakov 
zabezpečovali samotní rodičia, alebo fyzické osoby, ktoré pôsobili v občianskych 
združeniach, často aj bez príslušného vzdelania. Túto skutočnosť potvrdili v rozhovoroch 
rodičia i samotní žiaci. Niektoré z detí uviedli, že sa s učiteľkami nestretávali a ani nemali 
vedomosť o tom, či rodičia s učiteľmi spolupracovali. 

Pomerne početná skupina žiakov (99) využívala vzdelávanie poskytované  
v komunitných vzdelávacích centrách zriadených občianskymi združeniami, ktoré sa 
realizovalo spoločne v skupinách dennou formou. 

Žiaci v rozhovoroch so školskými inšpektormi vyjadrili spokojnosť so spôsobom ich 
vzdelávania, nevymenili by ho za edukáciu v klasickej škole. Nepociťovali deficit  
v stretávaní sa s rovesníkmi, lebo sa spoločne s nimi zúčastňovali v čase mimo vyučovania 
na vzdelávaní v základných umeleckých školách alebo v jazykových školách, či počas 
pobytu vonku pri aktivitách realizovaných športovými klubmi. 

Žiadosť o zrušenie individuálneho vzdelávania bola podaná len v jednej škole. 
Zákonný zástupca dvoch žiakov ju podal po vykonaní komisionálnej skúšky. Následne 
požiadal o povolenie osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov  
v škole mimo územia Slovenska. 

Termín komisionálnej skúšky nie je presne určený, závisí od dohody medzi školou 
a rodinou. Kmeňové školy žiakom poskytovali vypracované pomocné manuály ku 
skúškam, ktoré obsahovali požadovaný výkonový štandard za každý povinný predmet  
v jednotlivých ročníkoch. Ojedinele mali rodičia možnosť vzniknuté vzdelávacie problémy 
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žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami konzultovať aj  
s ustanovenou koordinátorkou individuálneho vzdelávania. 

Kmeňové školy mali rozdielny prístup k realizovaniu komisionálnych skúšok 
z predmetov, ktoré sa nemusia klasifikovať (informatika, náboženstvo/etická výchova 
pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná a športová výchova). 
V internom predpise je zadefinovaná možnosť neklasifikovať tieto predmety. Niektoré 
kmeňové školy úroveň zvládnutia nezisťovali, len uviedli, že žiak predmet absolvoval. 

Pri ostatných predmetoch počas ústnej časti skúšky „domškoláci“ prejavovali dobré 
komunikačné schopnosti, len ojedinele boli ich odpovede nesmelé, jednoslovné, výnimočne 
potrebovali pomoc skúšajúceho. Pri práci s textom preukázali zväčša schopnosť čítať  
s porozumením, odpovedať na doplňujúce otázky. Viacerí z nich dokázali prezentovať 
vedomosti vecne, v logickom slede, s využitím adekvátnej odbornej terminológie. Zo 
záverov inšpekcie vyplýva, že: 

 V školskom zákone chýba taxatívne uvedenie, čo sa rozumie pod pojmom „indivi-
duálne vzdelávanie žiaka prvého stupňa“; nie je jednoznačné, či je to mimo inštitu-
cionálne vzdelávanie zabezpečované napr. občianskymi združeniami pre malú sku-
pinu žiakov, alebo vzdelávanie v domácom prostredí. 

 Ak by sa za individuálne vzdelávanie žiaka prvého stupňa základnej školy považo-
vala aj forma kolektívneho vzdelávania poskytovaná subjektami mimo inštitucio-
nálneho rámca, potom je nevyhnutné definovať aj ďalšie podmienky, akými sú prie-
storové podmienky, ich materiálno-technické vybavenie, vrátane ich registrácie pre 
účely dohľadu organizácií, ktoré majú v kompetencii kontrolu dodržiavania hygie-
nických a bezpečnostných štandardov. 

 Sledované školy neboli spádovými školami pre väčšinu žiakov; podľa vyjadrenia  
rodičov sa riaditelia spádových škôl často negatívne stavali k vydaniu povolenia 
vzdelávať sa formou individuálneho vzdelávania; dôvodom nesúhlasu údajne  
vychádzali z obavy zaťaženia učiteľov množstvom administratívnych úkonov súvi-
siacich s individuálnym vzdelávaním žiakov i s komisionálnymi skúškami; v niekto-
rých prípadoch zákonní zástupcovia spádovú školu obišli a dieťa účelovo prihlásili 
do školy, ktorá sídlila v inom vzdialenom kraji Slovenska. 

 Rodičia často ako dôvod individuálneho vzdelávania uvádzali nedôveru k vzdeláva-
cím inštitúciám, ktoré podľa nich nedokázali naplniť špecifické potreby ich detí  
a tiež najmä zachovaním integrity rodiny a v rozpore s tým sa početná skupina žia-
kov vzdelávala v komunitných vzdelávacích centrách zriadených občianskymi 
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združeniami. Vzdelávanie sa realizovalo spoločne, v skupinách iných žiakov; využí-
vali aj ponuku vzdelávania v základných umeleckých i jazykových školách. 

 Riaditelia škôl sa vyjadrili, že viacerí zákonní zástupcovia svoje dieťa po ukončení  
4. ročníka prihlásili do základnej školy v Českej republike, ktorá im prejavila ústre-
tovosť, keďže umožňuje takúto formu vzdelávania na druhom stupni. 

 Najväčším problémom bol garant pre individuálne vzdelávanie, ktorý bol zväčša 
uvedený iba formálne, práve táto podmienka je jedným z najslabších bodov tohto 
vzdelávania. 

 Kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy 
a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka mala podľa zákona vykonávať kmeňová škola 
a zákonný zástupca mal byť povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly povere-
nému zamestnancovi kmeňovej školy; ani v jednom prípade kontrola nebola zreali-
zovaná. 

Na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie by bolo vhodné vypracovať metodický 
pokyn k realizácii domáceho (individuálneho) vzdelávania žiaka prvého stupňa, v ktorom 
bude jasné usmernenie všetkých podmienok, vrátane formy vykonávania komisionálnych 
skúšok. Vítame aj tú skutočnosť, že sa začína diskusia o domácom (individuálnom) 
vzdelávaní aj na 2. stupni základnej školy. 
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3  Právna úprava individuálneho (domáceho)  
 vzdelávania 

3.1  Legislatíva – zákony, vyhlášky, kmeňová škola 

Slovenská republika domáce vzdelávanie prísne reguluje a cesta k nemu sa tvorila 
takmer 20 rokov a to od roku 1989. Školský zákon č. 245/2008 túto formu vzdelávania 
legalizoval, ale pristupuje k nej prísne (pozri podkapitolu 2.3). Domáce (individuálne) 
vzdelávanie na úrovni základných škôl je umožnené iba žiakom na prvom stupni. 
Individuálne vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy (kmeňovej školy), do ktorej bol žiak 
prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa. Povolenie je udelené iba 
žiakovi, ktorý je žiakom prvého stupňa základnej školy, ďalej žiakovi, ktorému jeho 
zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby, 
alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na 
vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace. Žiakovi prvého stupňa základnej školy povolenie 
na domáce (individuálne) vzdelávanie je udelené v tom prípade, ak rodič, alebo garant má 
kvalifikáciu učiteľa primárneho vzdelávania. Žiadosť na domáce individuálne vzdelávanie  
v zmysle zákona č. 245/2008, § 24 musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka, 

b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie 
povoliť, 

c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, 

d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť 
v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, 

e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok 
ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka, 

f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne 
vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej 
doklady o splnení kvalifikačných predpokladov, 



 

 
33 
 

 

g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní 
žiaka používané, 

h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka. 

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky  
v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného 
predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola 
vysvedčenie, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Potrebné je objasniť dva pojmy: spádová škola a kmeňová škola. 

Zákon č. 245/2008 uvádza, že žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej 
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). Zákon pripúšťa aj inú 
možnosť: „Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho 
riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“ Táto možnosť sa využíva pri plnení 
povinnej školskej dochádzky v individuálnom (domácom) vzdelávaní. Aj keď riaditeľ 
spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 
žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, často sa 
stáva, že riaditeľ odmietne takého žiaka prijať z časových dôvodov, z dôvodu nadmerného 
počtu žiakov v spádovej škole a množstva povinností, ktoré vyplývajú z prijatia žiaka  
v individuálnom (domácom) vzdelávaní. Vtedy na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu môže žiak prestúpiť do inej základnej školy. 

Základná škola, ktorá príjme do evidencie žiaka v individuálnom (domácom) 
vzdelávaní, stáva sa pre žiaka kmeňovou školou. Riaditeľ základnej školy rozhoduje  
o prijatí dieťaťa do ktorej sa žiak hlási na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  
V žiadosti uvedie: 1) meno, priezvisko a bydlisko žiaka; 2) rodné číslo žiaka; 3) adresu 
bydliska; 4) názov a adresu spádovej školy. Kmeňová škola poskytuje žiakovi, na základe 
žiadosti zákonného zástupcu, učebnice a pracovné zošity, kontroluje podmienky v akých sa 
žiak učí a má povinnosť raz za polrok žiaka komisionálne preskúšať. Termín, obsah  
a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky 
vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok 
vydá škola žiakovi vysvedčenie. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy 
zaradí žiaka do príslušného ročníka. Individuálny vzdelávací program zostavujú rodičia 
podľa školských učebných osnov, ktorých sa musí domáce vzdelávanie pridržiavať. Tie 
vydáva rodičovi kmeňová škola. 
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Kto uskutočňuje vzdelávanie žiaka? 

Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu žiaka, 
zabezpečuje žiakovi pedagóga kmeňová škola a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne 
(Zákon č. 245/2008 odsek 3). Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie z iných ako 
zdravotných dôvodov, musí svojmu dieťaťu sám zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga – to 
znamená pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v študijnom programe 
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy 
(Zákon č. 245/2008 odsek 4). 

Kontrola a hodnotenie 

Kontrolu nad vzdelávaním žiaka vykonáva kmeňová škola formou komisionálnej 
skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe 
výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie (Zákon č. 245/2008 odsek 6). Ak je 
žiak individuálne vzdelávaný kvôli zdravotnému znevýhodneniu, je podľa zákona 
oslobodený od komisionálnych skúšok, klasifikovaný je na základe písomnej správy, ktorú 
štvrťročne predkladá riaditeľovi kmeňovej školy vyučujúci pedagóg individuálne 
vzdelávaného žiaka. Pri klasifikovaní sa berie do úvahy aj žiakov zdravotný stav (Zákon  
č. 245/2008 odsek 8). 

3.2  Individuálne (domáce) vzdelávanie v Českej republike 

Zákon č. 561/2004 Sb. § 36 ukladá povinnosť školskej dochádzky v Českej 
republike. Ide o školský zákon o predškolskom, základnom, vyššom odbornom a inom 
vzdelávaní. 

Prvý pokus o právnu úpravu domáceho vzdelávania v Českej republike bol v roku 
1998. Impulz pre vznik domáceho vzdelávania v Českej republike priniesla „Společnost 
přátel domácí školy“, dnešná „Asociace domácího vzdělávání“, ktorá bola založená roku 
1997 Spoločnosť „Asociace domácího vzdělávání“ mala úzke kontakty s americkou HSLDA 
(Home School Legal Defense Association). Jej cieľom bolo zaviesť domáce vzdelávanie do 
právneho poriadku v Českej republike. Vďaka priaznivému postoju vtedajšieho námestníka 
MŠMT ČR Petra Roupce vznikol projekt: „Pokusné ověřování odlišné organizační formy 
základního vzdělávání – domácí vzdělávání“ pod hlavičkou MŠMT ČR dňa  
1. septembra1998 projekt schválilo a vyzvalo školy, aby sa do projektu prihlásili. Na túto 
výzvu zareagovali najskôr dve základné školy v Česku. Ako prvá to bola Bratská škola  
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v Prahe a Cirkevná základná a materská škola v Liberci. Tieto školy prijali do domáceho 
vzdelávania od školského roku 1998/1999 dovedna 62 detí. V školskom roku 1999/2000 sa 
pridala ešte Základná škola v Ostrave – Výškoviciach. Celkový počet doma vzdelávaných 
detí v uvedenom školskom roku stúpol na 172. Tento experiment prebiehal 5 rokov 
(Vališová, A. a Kasíková, H., 2007, s. 101). 

V roku 2005 nastalo právnemu ukotveniu domáceho vzdelávania v zákone  
č. 561/2004 Sb. O sústave základných a stredných škôl, vyššom a inom vzdelávaní (tzv. 
školský zákon) Domáce (individuálne) vzdelávanie upravuje § 40 a 41 Sb. zákona. Tento 
druh vzdelávania ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti v škole sa legislatívne 
označuje ako individuálne vzdelávanie a umožňuje ho ako iný spôsob plnenia školskej 
dochádzky. Od mája 2007 sa začalo experimentálne overovanie domáceho 
(individuálneho) vzdelávania na druhom stupni základnej školy, ktoré malo byť ukončené 
k 30.6.2011, ale nakoniec bolo predĺžené o jeden rok, pričom v apríli 2013 došlo  
k opätovnému predĺženiu na dobu neurčitú. 

Súčasná legislatívna úprava v Českej republike umožňuje individuálne vzdelávanie 
na 1. aj na 2. stupni základnej školy, a to podľa § 41 zákona č. 561/2004 Sb. v znení 
účinnom od 1.9.2016. 

Podmienkou povolenia domáceho (individuálneho) vzdelávania detí je pre rodiča 
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, podanie žiadosti o individuálne vzdelávanie 
(jeho súčasťou je aj posudok školského poradenského zariadenia) a polročné preskúšanie 
žiaka, ktoré v mnohých prípadoch prebieha formou rozhovoru nad vypracovaným 
portfóliom. 

V Česku je podobne ako na Slovensku uzákonená povinná školská dochádzka 
a legislatívne je tento druh alternatívneho vzdelávania označovaný ako individuálne 
vzdelávanie, ktoré patrí medzi alternatívne formy vzdelávania, a to formou „osobitného 
plnenia školskej dochádzky”. 

Podobná situácia je aj na Slovensku. V súčasnej dobe sa čaká na domáce 
(individuálne) vzdelávanie na 2. stupni základnej školy, keďže § 24 slovenského školského 
zákona hovorí jasne: „Individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakovi prvého stupňa 
základnej školy“. Z týchto dôvodov niektoré rodiny na Slovensku prihlásia svoje dieťa do 
školy v českej republike, kde je mu umožnené domáce (individuálne) vzdelávanie aj na  
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2. stupni základnej školy často nielen zo zákonných dôvodov, ale aj preto, že sú menej 
prísne podmienky na garanta domáceho (individuálneho) vzdelávania. 

Naši žiaci „domškoláci“ po ukončení primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej 
školy) majú v zásade dve možnosti. Môžu sa zapísať do školy v zahraničí, pričom ich výber 
najčastejšie smeruje do susednej Českej republiky, kde domáce vzdelávanie pre daný 
stupeň povoľuje zákon. Podľa § 23 písm. b) slovenského školského zákona je možné plniť 
školskú dochádzku „osobitným spôsobom v školách mimo územia Slovenskej republiky”. 

Žiak v takomto prípade musí dostať povolenie na štúdium v zahraničí (jedným  
z oficiálnych kritérií je bydlisko v zahraničí) a tiež musí nájsť v Českej republike školu, 
ktorá bude súhlasiť s jeho prijatím do domáceho (individuálneho) vzdelávania. Zároveň je 
prihlásený i na kmeňovej škole na Slovensku ako zahraničný študent. Preskúšanie na 
slovenskej kmeňovej škole je potom podľa školského zákona možné buď na žiadosť rodiča 
alebo po dokončení štúdia na zahraničnej škole. 

3.3   Individuálne (domáce) vzdelávanie vo vybraných 
 krajinách 

Hlavným dôvodom pre zrod domáceho vzdelávania vo svete bola nespokojnosť so 
štýlom vzdelávania v štátnych školách a s tým spojený spôsob výchovy. Z tohto dôvodu sa 
rodičia snažili hľadať iný systém vzdelávania ich detí. 

3.3.1  Individuálne (domáce) vzdelávanie v USA 

USA je kolískou domáceho vzdelávania, aj keď nie v tom zmysle, ako ho chápeme 
dnes, resp. keď namiesto školskej dochádzky sám rodič vzdeláva deti doma. Začiatky 
domáceho vzdelávania siahajú do 60. rokov minulého storočia. Východiskom bola 
nespokojnosť rodičov so štátnymi školami. Dôvodov bolo viac: nízka úroveň vzdelania 
a rozmáhanie sa negatívnych javov na školách ako šikanovanie alebo drogy. Na počiatku 
domáceho vzdelávania to boli dve osobnosti, ktoré sa oň zaslúžili – John Holt a Raymond 
Moore. S týmito dvoma osobnosťami je v USA spojený pojem domáca škola. J. Holt bol 
učiteľom matematiky a trápilo ho, prečo deti neprospievajú. Napísal o tom aj niekoľko 
kníh. Dve z nich boli preložené aj do češtiny: „Prečo deti neprospievajú“; „Ako sa deti 
učia“. V publikácii „Prečo deti neprospievajú“ analyzuje dôvody zlého prospechu detí. Ako 
hlavný dôvod vidí viaceré stresujúce faktory: obavy z neúspechu, z kritiky, zmätok  
v informáciách, ktoré prichádzajú od učiteľa a žiaci im mnohokrát nerozumejú, 
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nepozornosť, nuda pri učení, ktorému nerozumie, tým sa pre neho stáva nezaujímavým. 
V knihe „Ako sa deti učia“ sa J. Holt vracia k ranému vývinovému obdobiu 
a predškolskému obdobiu. Sleduje, akým spôsobom sa deti učia spoznávať svet. Na základe 
toho vychádza vo svojom pokuse reformovať základné školstvo tak, aby v ňom žiaci naplno 
mohli uplatniť svoje možnosti a dosahovali maximálne možné výsledky. Ak sa im nedarí, 
riešenie vidí v domácom vzdelávaní. Zakladá časopis „Growing without schooling“ a svoje 
skúsenosti s domácou školou prezentuje aj v knihe „Teach your own“. Hlavným mottom je 
„učenie sa životom“. Dnes viac ako jeden a pol milióna detí učia doma ich vlastní rodičia. 

V roku 2003 vyšlo rozšírené vydanie tohto diela, ktoré rozšíril Pat Fareng. Plne 
aktualizoval o dnešné nové zákony, nový životný štýl a o aktuálne právne, finančné  
a logistické rady. Kniha je venovaná novej generácii rodičov, ktorí majú záujem pokračovať 
v domácom vzdelávaní. Túto knihu je možné pokladať za priekopnícke dielo v oblasti 
individuálneho vzdelávania. Individuálne (domáce) vzdelávanie je v USA povolené pre celé 
základné i stredné vzdelávanie, deti od 6 do 17 alebo 18 rokov. Je pravda, že v rôznych 
štátoch platia rôzne zákony. Podľa predpisov je možné štáty rozdeliť do 4 skupín (State 
Laws)7: 

 Štáty s najmiernejšími zákonmi. Neexistujú tu žiadne osobitné predpisy či obme-
dzenia. Rodičia nie sú ani povinní oznámiť úradom, že svoje deti budú vzdelávať 
doma. 

 Štáty, v ktorých rodičia musia svoje rozhodnutie vzdelávať deti doma nahlásiť na 
úradoch. 

 Štáty v ktorých sa od rodičov požaduje zaslať oznámenie o začatí individuálneho 
vzdelávania. Rovnako pravidelne oznamovať pokrok v učení u detí, v niektorých 
štátoch sa požaduje aj postupová skúška. 

 Štáty s najvyššou reguláciou. Rodičia musia oznámiť úradom svoju voľbu, že budú 
vzdelávať svoje dieťa v domácom prostredí. Okrem toho informovať o pokroku die-
ťaťa vo vzdelávaní vo vopred stanovených termínoch. Taktiež sa od rodičov vyžadu-
je určité vzdelanie. Kontrolórom musia predložiť ročné plány a umožniť kontrolu 
domácnosti štátnym úradom. 

                                                 
7 State Laws. In: HSLDA advocates for homeschooling since 1983 [online]. ©2010 [cit. 2021-01-22]. 
Dostupné na internete: http://www.hslda.org/laws/defauult.asp 
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Základné vzdelávanie je vo väčšine krajín rozdelené do 6 až 8 ročníkov a stredné 
vzdelávanie do 4 až 6 ročníkov. Štandardné testovanie detí je požadované v 10 štátoch.  
V niektorých štátoch je povinné každoročné testovanie, v iných jedenkrát za dva roky, 
prípadne jedenkrát za 3 roky. V ostatných krajinách nie je štandardné testovanie žiadnym 
spôsobom regulované, postupové skúšky sa skladajú len na vlastnú žiadosť (State Laws). 

3.3.2  Individuálne (domáce) vzdelávanie v Nemecku 

V Nemecku je domáce (individuálne) vzdelávanie úplne zakázané vo všetkých 
krajinách. Domáce vzdelávanie detí existuje len v tom prípade, ak nejde o nemeckých 
občanov. Dokonca existujú prípady nemeckých rodín, ktoré schválne žijú mimo Nemecka, 
aby mohli deti legálne vzdelávať doma. Verejná mienka je taká, že pre deti od 10 rokov 
(kedy začína povinná školská dochádzka a trvá najmenej deväť rokov) je inštitucionálne 
školské vzdelávanie to najlepšie a najkvalitnejšie. Rodiny, ktoré vzdelávajú deti doma, 
porušujú zákon. Rodičia môžu byť stíhaní za trestný čin, môžu im byť udelené vysoké 
pokuty, v mnohých prípadoch sú deti odoberané rodinám. Niektoré rodiny tak volia radšej 
odchod do inej krajiny. Niektorí rodičia sa s danou situáciou nezmierili a napriek 
striktnému zákazu vzdelávať doma sa odhaduje, že okolo 500 rodín vzdeláva deti doma. 
Rodičia sa ale dopúšťajú priestupkov a v niektorých spolkových krajinách aj trestných 
činov. Ak to zistia štátne úrady, rodičom hrozí pokuta, prípadne odobratie detí alebo aj 
väzenie, preto časť rodičov radšej volia odchod do inej krajiny (Fast Facts, 
Homeschooling)8. 

3.3.3  Individuálne (domáce) vzdelávanie vo Francúzsku 

Tradícia domáceho vzdelávania vo Francúzsku je dlhodobá. Počiatky siahajú až do 
17. a 18. storočia. Pravda, praktizovaná bola len v elitných rodinách, ktoré si mohli dovoliť 
platiť domáceho učiteľa, jednalo sa o domácu výučbu, ktorú realizovali súkromní učitelia. 
Od 19. storočia je vo Francúzku povinná školská dochádzka schválená zákonom, ktorý 
ustanovil, že základné vzdelanie je povinné pre deti oboch pohlaví vo veku od 6 do 13 
rokov a deti sa majú vzdelávať vo verejných alebo súkromných inštitúciách. V súčasnosti je 
domáce (individuálne) vzdelávanie považované za alternatívnu formu vzdelávania. Aj vo 
Francúzsku je potrebné zdôvodniť domácu (individuálnu) formu vzdelávania. Najčastejšie 
sa uvádzajú rôzne filozofické, pedagogické či sociálne dôvody. Najčastejším dôvodom je 
ochrániť dieťa pred nevhodným prostredím, ktoré ho môže ohroziť (L'IEF)9. Domáce 
(individuálne) vzdelávanie vo Francúzsku sa týka len malého počtu detí, väčšinou sa jedná 
                                                 
8 Fast Facts, Homeschooling. In: National center for education statistics [online]. [2012] [cit 2021-01-08]. 
Dostupné na internete: http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=91 
9 L'instruction dans la famille en France. In: Arboressences [online]. 01/11/2007, dernière modification 
26/11/2007. Dostupné na internete http://arboressences.com.free.fr/articles.php?Ing=fr&pg=28 
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o deti prisťahovalcov, či zo zmiešaných manželstiev. Ten počet sa pohybuje okolo 3 000 
detí. Od rodičov, ktorí svoje deti doma vzdelávajú sa nevyžaduje doklad o ich vzdelaní. 

V súčasnej legislatíve platí školský zákon č. 2005-38010 a v článku L 131 – 2 sa 
uvádza: „Povinná školská dochádzka sa uskutočňuje buď vo verejných či súkromných 
inštitúciách, alebo v rodinách s rodičmi, prípadne s jedným rodičom či inou osobou podľa 
svojho výberu.“ V zákone č. 2005-380 sa ďalej uvádza, že „rodičia, ktorí chcú svoje deti učiť 
doma, majú poslať list starostovi mesta/obce alebo na príslušnú miestnu školskú 
inšpekciu“. Presne je určené, aké náležitosti list (žiadosť) musí obsahovať: meno  
a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, mená rodičov a adresu, kde bude prebiehať výučba. 
Takáto žiadosť sa musí zasielať každoročne pred začiatkom školského roka, najneskôr do 
konca septembra. Ak v priebehu školského roka dôjde k nejakej zmene, rodičia sú povinní 
túto skutočnosť oznámiť úradom do 8 dní (Le cadre juridique)11. Štát kontroluje úroveň 
individuálneho (domáceho) vzdelávania. Prvá kontrola má byť zrealizovaná najneskôr do 
troch mesiacov od oznámenia a potom minimálne jedenkrát ročne. Kontrolu robí štátny 
úradník. Ak sa dieťa vzdeláva v akreditovanej spoločnosti formou dištančného vzdelávania, 
vtedy kontrola prebieha len raz v prvom roku, neskôr každé dva roky. Stretnutie musí byť 
v rodine za prítomnosti dieťaťa. Kontrola sa týka rodinných životných podmienok, 
zdravotného stavu dieťaťa a nadobudnutých znalostí, ktoré by dieťa malo mať vzhľadom na 
svoj vek. Ak sú pri kontrole nájdené nedostatky, je daná mesačná lehota na ich odstránenie, 
prípadne na podanie vysvetlenia. Ak sa pri opakovanej kontrole preukáže, že nie je 
vykonaná dostatočná náprava, prípadne ak deti nemajú dostatočné vedomosti, rodičia sú 
vyzvaní, aby do 15 dní zapísali svoje dieťa do verejnej alebo súkromnej školy. Ak tak 
neurobia, prípadne bez odhlásenia úradom sa presťahovali, alebo iným spôsobom ohrozili 
bezpečnosť, morálku alebo úroveň vzdelania svojho dieťaťa, môžu byť potrestaní pokutou, 
alebo odňatím slobody až na dva roky. Individuálne (domáce) vzdelávanie je povolené 
deťom od 6 do 16 rokov, ktoré zahŕňa základnú školu a nižší stupeň strednej školy. 

3.3.4  Individuálne (domáce) vzdelávanie vo Veľkej Británii a Severnom Írsku 

Spojené kráľovstvo pripúšťa individuálne (domáce) vzdelávanie ako jednu 
z alternatív vzdelávania. Rodičia majú právo vzdelávať svoje dieťa aj v domácom prostredí 
a niesť zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie svojho dieťaťa. Zodpovednosť za výchovu  

                                                 
10 L'instruction en France. In: Arboressences [online]. 06/11/2007, dernière modification 28/10/2009. 
Dostupné na internete: http://arboressences.com.free.fr/articles.php?Ing=fr&pg=47 
11 Le cadre juridique. In: Les enfants d ́abord [online]. [2012]. Dostupné na internete: 
http://www.lesenfantsdabord.org/la-loi/le-cadre-juridique/ 
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a vzdelanie detí nesú rodičia. Pravdaže, vzdelanie je povinné, ale škola, ako jediná 
vzdelávacia inštitúcia povinná nie je. Dôvody, ktoré rodičia pre individuálne (domáce) 
vzdelávanie svojich detí uvádzajú sú rôzne. Najčastejšie je to vzdialenosť bydliska od školy, 
ďalej sú to náboženské a kultúrne odlišnosti, nespokojnosť so vzdelávacím systémom až po 
túžbu rodičov stráviť s dieťaťom viac času (Elective Home Education Guidelines for Local 
Authorities)12. 

Individuálne (domáce) vzdelávanie je možné nielen v Spojenom kráľovstve 
(Anglicku, Škótsku, Walese, Severnom Írsku), ale aj v štátoch „Commonwealthu“ v Kanade 
a Austrálii, pravda, jednotný zákon ustanovujúci individuálne (domáce) vzdelávanie pre 
celé Spojené kráľovstvo neexistuje. Zákony sa líšia v Anglicku a vo Walese od zákonov 
Škótska. Rodiny, ktoré praktizujú individuálne (domáce) vzdelávanie svojich detí, by sme 
mohli rozdeliť do dvoch skupín: 

1. skupina sú rodičia, ktorí sa rozhodli pre individuálne (domáce) vzdelávanie už  
v ranom veku dieťaťa; toto dieťa nebolo nikdy zapísané v žiadnom školskom 
registri, a nie je nikde evidované, 

2. skupina rodičov je tá, ktorá si zvolila individuálne (domáce) vzdelávanie až  
v priebehu školskej dochádzky, nakoľko školský zákon stanovuje, že rodičia môžu 
svoje dieťa vyňať zo školy kedykoľvek pred ukončením základného vzdelávania 
a vzdelávať ho individuálne, len svoje rozhodnutie majú oznámiť miestnemu 
školskému úradu; školský úrad dieťa vyškrtne z evidencie ak vydá súhlasné 
stanovisko. Negatívne stanovisko úrad vydáva len vtedy, keď je už vopred jasné, že 
dieťaťu nebude umožnené vhodné a efektívne vzdelanie. Nesúhlas úradov musí byť 
riadne zdôvodnený (Elective Home Education Guidelines for Local Authorities). 

Len ťažko je odhadnúť, koľko detí je v individuálnom (domácom) vzdelávaní 
Existujú len odhady, že je to medzi 40.000 – 100.000 detí, ale len polovica detí je úradmi 
evidovaná. V podstate tie deti, ktoré boli zapojené do verejného vzdelávacieho systému. 
Približne rovnaký počet sú deti tzv. „neznáme“, ktoré nikdy nenavštevoval žiadnu 
vzdelávaciu inštitúciu, preto nie sú oficiálne nikde zaregistrované a ich počet sa len 
odhaduje, keďže v Spojenom kráľovstve neexistuje zákonná povinnosť registrovať sa  
a oznamovať svoje rozhodnutie vzdelávať svoje dieťa v domácom prostredí (FAQs)13. Ak je 
dieťa úradmi zaregistrované a rodičia sa rozhodnú učiť svoje dieťa doma, musí sa 
                                                 
12 Elective Home Education Guidelines for Local Authorities. In: Department for Education [online]. : 
http://www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/parents/involvement/homeeducation/a0073367/electiv
e-home-education-guidelines 
13 FAQs. In: Education otherwise [online]. ©2010 [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: 
http://www.educationotherwise.net/index.php?option=com_content&layout=blog&id=43&Itemid=72 
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zaregistrovať v hnutí domácich škôl. Potom je úradom pridelený zamestnanec, ktorý raz za 
pol roka navštevuje domácnosť, kde sa dieťa vzdeláva a hodnotí kvalitu a priebeh výučby. 
Taktiež kontroluje portfólio dieťaťa. Zamestnanec zároveň slúži ako poradca vzdelávania. 
Podobne ako u nás rodičia za vzdelávanie dieťaťa nesú plnú finančnú záťaž a nemajú nárok 
na žiaden finančný benefit. Pomôcť im môžu miestne školské úrady a poskytnúť im 
materiály pre výučbu, rovnako aj materiály pre plnenie národných vzdelávacích programov 
a zabezpečiť kontakty s miestnymi školami. 

3.3.5  Individuálne (domáce) vzdelávanie v ďalších štátoch 

Parlamentný inštitút SR vypracoval štúdiu (N. Petranská Rolková, P. Ďurinová, 
2020)14, podľa ktorej z 29 skúmaných štátov je domáce vzdelávanie právne ukotvené až  
v 23 krajinách, vrátane Slovenskej republiky. Legislatívne nie je ukotvené len v šiestich kra-
jinách, a to v Bulharsku, Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku a Španielsku.  
Legislatívnu úpravu vykonávali v týchto krajinách (v abecednom poradí): Belgicko, Cyprus, 
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Kanada, Litva,  
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, 
Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko a USA. 

Autorky legislatívny prístup týchto krajín rozdelili do dvoch skupín: konzervatívny 
a liberálny. 

Konzervatívny prístup je taký, pri ktorom je individuálne (domáce) vzdelávanie ve-
kovo, ročníkovo či inak limitované – napríklad špeciálnym povolením. Väčšina skúmaných 
krajín patrí do tejto skupiny. Tieto štáty regulujú individuálne (domáce) vzdelávanie zväčša 
len u detí vo veku povinnej školskej dochádzky buď iba v primárnom, alebo tiež v sekun-
dárnom stupni vzdelávania. V niektorých krajinách môžu byť vzdelávané doma iba deti so 
zdravotnými a inými špecifickými problémami (Grécko, Švédsko). Slovensko a Cyprus 
povoľujú domáce vzdelávanie iba na primárnom stupni, ale na Cypre o žiadostiach rozho-
duje Okresná komisia pre špeciálne vzdelávanie. 

V niektorých krajinách je individuálne (domáce) vzdelávanie poskytované počas  
celej povinnej školskej dochádzky a nie je podmienené zdravotnými okolnosťami, ale i tu je 
celý proces obmedzený súhlasom príslušných inštitúcií alebo limitovaný inými okolnosťa-
mi. 
                                                 
14 Petranská Rolková, N., Ďurinová, P. (2020). Domáce vzdelávanie v štátoch EÚ, Spojenom kráľovstve, Ka-
nade a USA – právna úprava, podmienky a hodnotenie kvality. In: Edícia: Porovnávacie analýzy, 24/2020. 
Dostupné na internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=489585 
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Druhú skupinu tvoria krajiny s liberálnym prístupom k individuálnemu (domáce-
mu) vzdelávaniu, ktoré nie je nijako vekovo ani ročníkovo obmedzené. Pripúšťa sa akákoľ-
vek forma vzdelávania (Dánsko, Fínsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Spojené krá-
ľovstvo). Ale aj tu v niektorých krajinách platí, že rodičia dieťaťa by mali školopovinné dieťa 
registrovať v inštitúcii, ktorá vedie databázu o povinnom vzdelávaní a dohliada na plnenie 
vzdelávacích štandardov. V Maďarsku v rámci povinnej školskej dochádzky je povolené 
vzdelávanie aj v domácom prostredí. Žiadosť o individuálne (domáce) vzdelávanie schvaľu-
je riaditeľ školy. Rodičia sú povinní najskôr zapísať dieťa do štátnej školy, potom môžu 
podať žiadosť o individuálne vzdelávanie. Deti v domácom vzdelávaní sú preskúšané dva-
krát ročne. Ak skúšku na konci roka neurobia, opakujú celý ročník. Povinná školská do-
chádzka je v Poľsku stanovená od 7 do 17 rokov. Domáce vzdelávanie bolo schválené Mi-
nisterstvom národného vzdelávania začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Rodiča sú 
povinní pripraviť dieťa na záverečné skúšky. Škola ponúka deťom v domácom vzdelávaní 
možnosť zúčastniť sa exkurzií, výletov alebo krúžkov. Poskytuje prístup k učebniciam, 
učebným pomôckam a konzultácie, ktoré sa viažu na preskúšanie. Ak dieťa neuspeje na 
skúškach, musí domáce vzdelávanie prerušiť a nastúpiť do školy. Aj Rakúsko poskytuje 
možnosť domáceho vzdelávania. Postup je približne rovnaký, ako u nás. Potrebné je infor-
movať príslušný úrad, Krajskú školskú radu. Individuálne (domáce) vzdelávanie upravuje 
špeciálna novela školského zákona, ktorá umožňuje dochádzku formou vzdelávania v do-
mácnosti. Žiadosť o individuálne (domáce) vzdelávanie sa musí podať pred začiatkom škol-
ského roka. Ak vznikne podozrenie, že individuálne (domáce) vzdelávanie neprebieha vo 
vyhovujúcich podmienkach, žiadosť nie je schválená. Žiaci sa preskúšavajú každý polrok. 
Ak neuspejú, musia ročník opakovať a nastúpiť do klasickej školy. 

Ukážkovým príkladom liberálneho prístupu je Írsko, kde je vzdelávanie v domácom 
prostredí chápané ako ústavné právo. Štát ale vyžaduje, aby rodič o svojom rozhodnutí 
informoval miestnu samosprávu (obec) alebo školu, ktorá následne dohliada na to, či štu-
dent dosahuje vedomosti zodpovedajúce štátnym učebným osnovám (podobne aj v Slovin-
sku). Najbenevolentnejší prístup je v Spojenom kráľovstve, kde miestne úrady nemajú zá-
konné povinnosti vo vzťahu k monitorovaniu kvality domáceho vzdelávania. Majú ale po-
vinnosť prijať opatrenia na identifikáciu detí, ktoré nedostávajú vhodné vzdelanie. Ak sa 
zistí, že dieťa nie je na svoj vek dostatočne vzdelané, úrady môžu vyžadovať školskú do-
chádzku. Existuje len päť zo skúmaných krajín, ktoré vyžadujú od poskytovateľov individu-
álneho (domáceho) vzdelávania odbornú kvalifikovanosť (Cyprus, Česká republika, Portu-
galsko, Slovensko a Švédsko). Vo väčšine krajín je potrebné, aby žiak v individuálnom 
(domácom) vzdelávaní dosiahol rovnaké vedomosti a zručnosti, ako mu vekovo určuje 
štátny vzdelávací program. 
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Ak by sme mali zhrnúť legislatívnu úpravu jednotlivých krajín týkajúcu sa individu-
álneho (domáceho) vzdelávania, tak vo väčšine krajín, ktoré sme skúmali je tento spôsob 
vzdelávania legislatívne umožnený. Rodičia však musia splniť rôzne zákonné podmienky, 
aby mohli svoje deti vzdelávať doma. Vo väčšine krajín sa individuálne (domáce) vzdeláva-
nie poskytuje v rámci obdobia povinnej školskej dochádzky a v niektorých prípadoch len 
na jej 1. stupni základnej školy (vrátane Slovenska). Konkrétne legislatívne podmienky sa 
v jednotlivých štátoch odlišujú. Týka sa to napr. vekového limitu, súhlasu školských, štát-
nych alebo regionálnych inštitúcií, požiadavky na kvalifikovanosť poskytovateľov a pod.  
(K. Bočková, 2020). 
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4  Pohľady a názory na individuálne (domáce)  
 vzdelávanie 

 

Názory na individuálne (domáce) vzdelávanie sú veľmi odlišné a individuálne. Aby 
sme mali lepšiu predstavu, o tom, ako toto vzdelávanie je chápané odbornou a laickou 
verejnosťou, pokúsime sa naň pozrieť z viacerých zorných uhlov. Najskôr zistíme, čo bolo 
publikované o individuálnom (domácom) vzdelávaní za posledné roky a aký druh 
príspevkov prevláda. Potrebné je hneď na začiatku povedať, že tento spôsob alternatívneho 
vzdelávania je málo známy a málo odborníkov sa k nemu vyjadruje, skôr sme našli 
 príspevky od tých, ktorí sa v individuálnom (domácom) vzdelávaní nejakým spôsobom 
angažujú (riaditelia kmeňových škôl, učitelia komunitných škôl a komunitných 
vzdelávacích centier, občianske vzdelávacie centrá a iní). 

Poprední slovenskí odborníci z Centra pedagogického výskumu Slovenskej 
akadémie vied a univerzitní profesori Branislav Pupala a Ondrej Kaščák (2011)15 tvrdia, že 
individuálne (domáce) vzdelávanie je „zlý nápad“. Najskôr sa vyjadrili k návrhu poslancov 
na rozšírenie individuálneho (domáceho) vzdelávania na celú dĺžku základnej školy 
a zníženie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie v domácom vzdelávaní. Tvrdia, že 
„slovenskí učitelia dostali ďalšiu ranu pod pás. Jednoducho sa im ukázalo, že ich kvalifikácia 
a dlhodobá profesijná príprava sú úplne zbytočné, pretože učiť deti do pätnástich rokov vie 
každý laik dosahujúci maturitu či bakalárske vzdelanie“ (Pupala, Kaščák, 2011, s. 1). Ďalej 
pokračujú: „...politici si protirečia, keď občas vynášajú vzdelávanie a učiteľov na piedestál 
spoločenskej významnosti, aby ho v nasledujúcom kroku devastovali ako zbytočný prívesok. 
Politici tým dokazujú, že škola je dnes politikum viac ako kedykoľvek predtým“. Nejde  
o  analytický článok podporený odbornými argumentmi, ale skôr o rázny protest proti 
úvahám na parlamentnej pôde. Na niektorých miestach až urážajú niektoré profesie: „Na 
druhej strane sa vôbec nemusíme obávať, že deti doma húfne začnú vzdelávať čašníci 
s maturitou.“ Inde ide o neoverený fakt: „Príležitosti sa akiste chopia vysoko motivovaní 
rodičia s vyšším sociálnym a kultúrnym statusom, ktorí veľmi radi investujú do svojich detí.“ 
Tento výrok nepodložili žiadnymi argumentmi, ani výskumom. Z nášho výskumu vyplýva, 

                                                 
15 Pupala, B., Kaščák, O. (2011). Pohľad kritikov. In: Týždeň, 28. november 2011. Dostupné na internete: 
https://www.tyzden.sk/casopis/10202/pohlad-kritikov/ 
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že skôr ide o strednú spoločenskú vrstvu, ktorej sociálny status sa znižuje aj tým, že rodič, 
ktorý sa venuje dieťaťu v rámci individuálneho (domáceho) vzdelávania je nezamestnaný, 
takže rodina spravidla žije len z  príjmu druhého rodiča. Poukazujú aj na problematickú 
socializáciu týchto detí: „Efekty inštitucionálneho vzdelávania detí na poli sociálnej 
integrácie, ktoré sa dnes tak vehementne zdôrazňujú, môžeme definitívne pochovať.“ 
Sociálna integrácia detí, ktoré sú doma vzdelávané je naozaj problematická. Aj keď rodičia 
argumentujú tým, že ich dieťa má sociálny kontakt s rovesníkmi, či už pri rôznych hrách, 
alebo v rámci záujmových krúžkov, nie je to ten druh socializácie ako v škole. S. Štech 
(2003) vo svojej štúdií poukazuje na to, že škola umožňuje dieťaťu vytvoriť si aj inak 
štruktúrovaný pohľad na seba samého a na svet okolo, než sa to robí uzavretejšie 
prostredníctvom rodiny. Rovnako môžeme polemizovať aj s tvrdením: „Ukazuje sa, že 
týmto dostáva na frak aj celá európska tradícia vzdelávania, pretože koncept domáceho 
vzdelávania je pre našu kultúru úplne cudzorodý prvok.“ V tretej kapitole analyzujeme 
možnosti individuálneho (domáceho) vzdelávania v 29 krajinách (prevažne v európskych 
štátoch) a zistili sme, že táto alternatíva vzdelávania nie je legislatívne ukotvená iba 
v šiestich štátoch (v Bulharsku, Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku 
a Španielsku). Ak by naša legislatíva neumožňovala tento spôsob alternatívneho 
vzdelávania, ľahko by sa mohlo stať, že naše deti by sa mohli vzdelávať v zahraničí (čo sa 
dnes už deje, pretože legislatíva v Čechách umožňuje vzdelávať sa doma aj na 2. stupni ZŠ) 
a štát by nemal možnosť kontrolovať úroveň vzdelávania týchto detí. Zaujalo nás tiež 
tvrdenie, že „môže ísť o produkovanie pokrivenej individuality.“ Autori nevysvetľujú, čo pod 
pokrivenou individualitou myslia, ale súhlasíme s ich ďalším konštatovaním, že „k  reálnej 
individualite sa dopracúvame v akciách konfrontácie s rovesníkmi, ktorí realizujú obdobné 
úlohy. V porovnaní s ostatnými získavajú reálny obraz o sebe a o svojich možnostiach.“ 
Učenie v škole sa zakladá aj na konfrontácii s rovesníkmi a škola je v tomto smere 
ideálnym prostredím na konfrontáciu a konfrontačný spôsob učenia, než je teoreticko-
praktický štýl učenia v domácom prostredí. 

Je na škodu veci, že sa k individuálnemu (domácemu) vzdelávaniu nevyjadrili aj 
ďalší poprední odborníci, či už s kladným, alebo záporným stanoviskom. Zo zákona 
nevyplýva, že žiakov môžu učiť laici, ale každý žiak musí mať garanta s kvalifikáciou, ktorá 
sa vyžaduje aj v inštitucionálnom vzdelávaní a ktorý tiež zodpovedá za úroveň vzdelávania. 
Nakoniec úroveň vzdelania preverujú učitelia na kmeňovej škole. Individuálne (domáce) 
vzdelávanie vzniká skôr z dôvodu, že dieťa je v niečom špecifické a vyžaduje individuálnu 
starostlivosť. Nevidíme dôvod, prečo by sme mu nemali vyhovieť. 
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Okrem iných nás zaujali práce J. Holta, zakladateľa individuálneho (domáceho) 
vzdelávania v USA. Už sme spomínali, že dve jeho práce boli preložené aj do češtiny. Nás 
zaujala kniha „Učme se sami“ (J. Holt, 2018). Kniha J. Holta prináša mnoho 
provokatívnych pohľadov na vzdelanie, na povinnú školskú dochádzku a na školu ako 
vzdelávaciu inštitúciu. Tradičnú školu (transmisívny model výučby) dobre pozná, pretože 
na škole pôsobil ako učiteľ matematiky. Sklamali ho najmä snahy o reformu školstva, preto 
začal hľadať iné cesty, ako deťom pomôcť učiť sa. Vďaka dlhodobému pozorovaniu 
spôsobov učenia sa deti získal cenné poznatky, ktoré následne aplikoval na vzdelanie 
všeobecne. Stal sa obhajcom a propagátorom domáceho vzdelávania „homeschooling“  
a najmä prístupu „unschoolingu“. Pojem „unschooling“ vysvetlíme ďalej, teraz sa chceme 
venovať pojmu „homeschooling“. Tento pojem bol hojne používaný v osemdesiatych 
rokoch 20. storočia. J. Holt (2018, s. 83) vyjadruje paradigmu, že „deti sa samy ničomu 
nenaučia, ak nie sú k tomu vedení.“ Sociálnu podporu považuje za dôležitú. 
„Homeschooling“ sa týka rodín, ktoré sa snažia v individuálnom (domácom) vzdelávaní 
poskytnúť podporu svojim deťom, aby sa dokázali naučiť tomu, čo sa učiť majú. V knihe 
„Učme se sami“ J. Holt (2018) vysvetľuje, prečo je dobré, keď sa deti učia mimo školy  
s pomocou rodičov, prípadne ďalších dospelých, či svojich kamarátov. V knihe predkladá 
svoje cenné postrehy o tom, ako sa deti učia, aj skúsenosti a praktické nápady pre rodiny, 
ktoré chcú učiť svoje deti mimo školy. 

J. Holt (2018) si uvedomoval, že tých, ktorí chcú učiť svoje deti sami, bude vždy 
menšina, práve preto poukazoval na skutočnosť, že podpora týchto rodín a spolupráca  
s nimi je pre tradičné školy (transmisívny model výučby) prínosom, a nie hrozbou.  
V rámci domáceho vzdelávania možno totiž na rozdiel od škôl, ktoré sú zviazané rôznymi 
predpismi a postupmi, pružne reagovať na potreby detí a skúšať rôzne prístupy tak, aby 
boli pre deti najefektívnejšie a najzábavnejšie. Mnohé svoje skúsenosti z individuálneho 
(domáceho) vzdelávania odporúča aj v rámci školskej výučby. Rovnako naznačuje, ako by 
mala prebiehať komunikácia medzi rodinami a komunitnou školou v súvislosti so 
vzdelávaním detí. 

Prístup „unschooling“ predstavuje J. Košárek (2012)16. „Unschooling“ je prístup, 
v ktorom sa predpokladá, že ľudia sú prirodzene zvedaví, pretože sa narodili do neznámeho 
sveta, ktorý túžia poznať, z čoho vyplýva neutíchajúca túžba učiť sa. Sme radi, ak sa nám  
v niečom darí, alebo sme v niečom dlhodobo dobrí. Do takej činnosti nás nemusí nik nútiť. 
Žiaľ, súčasný školský systém toto vždy neumožňuje. Úlohou „unschoolingu“ je také 

                                                 
16 Košárek, J. (2012). Čo je unschooling? Dostupné na internete: http://www.slobodaucenia.sk/clanok/co-je-
unschooling Význam slova „unschooling“ podľa Košáreka, J. (2012): slobodné vzdelávanie, prirodzené 
učenie, nezávislé učenie, učenie riadené deťmi, záujmom riadené učenie. 
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prostredie deťom vytvoriť. Tým spôsobom sa deti dokážu učiť a naučiť všetko, čo je pre 
život dôležité. Zároveň sa v nich podporuje zvedavosť a túžba učiť sa. „Unschooling“ 
považuje dieťa za plnohodnotnú ľudskú bytosť, ku ktorej by sme sa mali správať 
s rovnakým rešpektom, ako k dospelým. Dieťa by sme nikdy nemali fyzicky trestať, nadávať 
mu, kričať na neho, byť iracionálny, ponižovať ho, a nemali by sme bagatelizovať jeho 
záujmy. 

I. Kašparová (2019) „unschooling“ považuje nielen za filozofiu, ale aj za životný štýl, 
ktorý má v sebe celý rad vzdelávacích prístupov. Tie spája presvedčenie, že učenie sa 
človeka prichádza skrz prirodzený chod života, ktorý v sebe zahŕňa hru, domáce práce  
a povinnosti, skúsenosť s okolitým svetom, prácu v prírode a v spoločnosti, vzájomnú 
interakciu s druhými ľuďmi. 

Leo Babauta (2008) píše ako je potrebné uplatňovať „unschooling“: „Fascinujte sa 
danou témou, celý sa do nej vložte, študujte všetko možné na danú tému, pustite sa do toho, 
po malých krokoch. Vlastné učenie sa začnite najľahším, učenie sa nech je pre vás zábavou. 
Nebojte sa od témy odísť, začať niečo nové, potom sa k nej vrátiť. Nebojte sa nechať sa zaviať 
tam, kde vás učenie sa vedie, nezabúdajte, že hĺbkové učenie sa trvá mesiace, roky. Následne 
sa otestujte, doplňte si medzery a znova sa otestujte. Ak s niečím nesúhlasíte, veľa sa tým 
naučíte. Buď prídete na novú teóriu, alebo lepšie pochopíte pôvodnú.“ Albert Einstein sa na 
túto tému vyjadril nasledovne: “Jediná vec, ktorá mi bráni v učení sa, je vzdelávanie.” 

V roku 2000 vyšla kniha sociológa a pedagóga Ivana Illicha pod názvom 
„Odškolnění společnosti“, ktorá bola preložená z nemeckého originálu do češtiny. Ide 
o pomerne polemickú publikáciu. Podľa autora: „školy v rozvinutých krajinách sú všetkým 
iným, len nie miestom vzdelávania.“ Zmenu situácie vidí v „odškolnení“ spoločnosti. 
Presnejšie, zbavenie školy monopolného postavenia na vzdelanie. Z jeho odvážnych 
myšlienok vyberáme: „Mnoho žiakov, najmä chudobných, intuitívne vie, čo s nimi školy 
robia. Škola ich učí zamieňať priebeh a podstatu. Akonáhle sa tento rozdiel zotrie, začína 
platiť nová logika: čím viac starostlivosti, tým lepšie výsledky, čiže eskalácia vedie k úspechu. 
Študentom sú systematicky vštepované myšlienky, aby sa uspokojili s vyučovaním namiesto 
učením sa, s vysvedčením či diplomom namiesto znalosti veci a so sebavedomým prejavom, 
namiesto schopnosti povedať niečo nové. Škola smeruje k tomu, aby boli akceptované služby 
namiesto hodnôt.“ 

S I. Illichom (2000) je spájaný pojem „deschooling“ (odškolnenie). On s ním úplne 
nesúhlasí. Jeho názor na ponímanie vzdelania zodpovedá termínu „disestablishment“ – 
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odlúčenie školy od štátu a zrušenie jej monopolu na vzdelávanie. Aj s týmto názorom 
autora je potrebné polemizovať. Škola je a zostane hlavným vzdelávacím prúdom, pokiaľ sa 
nechceme vrátiť do stredoveku. Vzdelanosť národov začala až zavedením povinnej školskej 
dochádzky. Individuálne (domáce) vzdelávanie je len jeden spôsob alternatívneho 
vzdelávania, o ktorý prejaví záujem len nepatrný zlomok rodičov. Absolútna väčšina 
rodičov nemá záujem dvoje deti vzdelávať doma, či už preto, že nemajú predpoklady pre 
vzdelávanie, alebo nemajú čas deti doma vzdelávať. 

Mnoho článkov a reakcií sa odvoláva na knihu „Škola doma“ od Z. Klofátovej 
(2009). Kniha obsahuje niekoľko postrehov a nápadov, ako by mohlo vzdelávanie 
v domácnosti prebiehať a zároveň odporúčania, čoho sa treba vyvarovať. Tiež upozorňuje 
na to, že ak rodič o individuálnom (domácom) vzdelávaní uvažuje, mal by zvážiť, či sa 
dokáže dieťaťu venovať po všetkých stránkach, mal by si overiť, či má pedagogické 
schopnosti. Podľa nej aspoň jeden z rodičov by mal mať schopnosti učiť, vysvetľovať. Medzi 
vlastnosťami, ktoré by rodičovi nemali určite chýbať, je aj trpezlivosť a sebaovládanie. Ak 
rodič stojí pred rozhodnutím postaviť sa do úlohy pedagóga, mal by zvážiť, či mu nechýba 
schopnosť empatie, porozumenie, schopnosť vhodne klásť otázky, vysvetľovať, hodnotiť, 
viesť dieťa k tvorivosti. Mnohým týmto schopnostiam sa za istých okolností dá aj naučiť, 
ale niektoré je potrebné mať vrodené. Autorka odporúča rodičom, aby svoje schopnosti na 
deťoch vyskúšali už v predškolskom veku. 

Zaujímalo nás, aký názor na individuálne (domáce) vzdelávanie majú učitelia 
kmeňových škôl, ktorí majú povinnosť kontrolovať podmienky výučby a raz za polroka deti 
v domácom vzdelávaní skúšať. Z viacerých názorov vyberáme názor Jána Papugu17 (2020): 
„Keď som riadil školu, umožnil som individuálne (domáce) vzdelávanie na 1. stupni, najmä 
keď som videl, že tým rodičia hľadajú útočisko, pretože mnohé slovenské školy, žiaľ, nedokážu 
naplniť potreby detí v preplnených triedach, hlavne tie potreby, ktoré sú špecifické. Niekedy je 
individuálne (domáce) vzdelávanie nevyhnutnosťou, najmä u rodičov, ktorí často cestujú.“ ... 
„Napriek závažným systémovým chybám som sa na našej škole pokúšal pomôcť zúfalým 
rodičom, hoci som mal s tým problémy, ba varovali ma pred inšpekciou, ktorá podľa jeho 
názoru individuálne (domáce) vzdelávanie chápala ako nutné zlo. Zvíťazilo vo mne 
humanistické poslanie pedagóga a otvoril som dvere „homeschoolerom“. Najviac bolo tých 
rodičov, čo potrebovali pomoc a hľadali spôsob, ako sami deťom pomôžu, keď im nevie 
pomôcť štát a školy im pomôcť nemôžu.“ 

                                                 
17 Papuga, J. (2020). Domáce vzdelávanie – hrozba alebo riešenie? In: Denník N, 9. augusta 2020. Dostupné 
na internete: https://dennikn.sk/blog/1997400/domace-vzdelavanie-hrozba-alebo-riesenie/ 



 

 
49 
 

 

Riaditeľka kmeňovej školy M. R.18 z obce Ľubovec prijala na školu 34 
„domškolákov“ a je aj garantkou viacerým deťom. Uvádza, že niekoľko žiakov plní povinnú 
školskú dochádzku v zahraničí: „Áno poskytujeme službu garanta pre rodičov, ktorí prejavia 
záujem. Máme tiež pedagógov, ktorých vieme odporúčať, ktorí s individuálnym (domácim) 
vzdelávaním už mali skúsenosť. Pre deti so špeciálnymi potrebami vieme zabezpečiť 
komplexný podporný servis – psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda. Spolupracujeme 
tiež s niektorými poradenskými centrami a občianskymi združeniami, ktorých cieľom je 
výchova a vzdelávanie.“ 

Na otázku, či sa môžu  deti v individuálnom (domácom) vzdelávaní 
(ďalej IDV) zapísané na ich škole zúčastňovať akcií, ktoré škola organizuje pre svojich 
denných školákov odpovedala riaditeľka kmeňovej školy M. R. takto: „Túto možnosť 
ponúkame „domškolákom“ každoročne a mnohí ju aj využívajú. Či už sú to akcie ako 
karneval, školské výlety, exkurzie, besedy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, alebo účasť 
na predmetových či vedomostných súťažiach. Súčasná situácia nám tieto veci nedovoľuje 
organizovať, avšak tešíme sa na čas, kedy to bude inak.“ Byť kmeňovou školou nie je 
jednoduché, škola sa zaväzuje k množstvu povinnosti. Pani riaditeľka M. R. o tom hovorí: 
„Prístup kmeňovej školy, ktorá prijme žiaka na individuálne vzdelávanie je na Slovensku 
rôznorodý. Sú školy, ktoré s tým problém nemajú, a naopak, sú také, pre ktoré je to obrovská 
záťaž a vôbec nie sú otvorené tejto forme. S prístupom kmeňovej školy je väčšina rodičov 
spokojná. Sú však aj prípady, keď sa rodičia stretli s odsúdením, alebo by si priali viac 
podpory či iný systém skúšania.“ ... “Škola okrem riešenia papierov za žiaka má za úlohu 
preskúšať ho na komisionálnych skúškach na konci každého polroka. Áno, toto je záťaž, lebo 
sa musia pripraviť na niečo naviac, čo by nemuseli. Najväčšia nechuť prichádza kvôli 
financiám, lebo škola dostáva iba desať percent normatívu na takého žiaka, preto akoby 
nechcela venovať úsilie iným ako svojim žiakom.“ 

Je pochopiteľné, že plne organizovaná škola s dostatočným počtom žiakov nechce 
zobrať na seba takúto záťaž navyše. Kmeňovými školami sa skôr stávajú školy s nízkym 
počtom žiakov, ktorým hrozí zánik. Pani riaditeľka spomínanej školy nehľadá výhody pre 
seba, skôr jej ide o snahu pomôcť každému dieťaťu rozvíjať sa, dozrievať vo vyzretú osob-
nosť... „Ak by sme sa na to pozerali len komerčne, tak je to dosť veľa roboty za málo peňazí,  
a ešte aj s rizikom, že sa dostanete do centra neželaného záujmu.“... „Na druhej strane, ak 
stretávame žiakov, ktorí zrazu na domácom vzdelávaní „rozkvitnú“ a rodičia sú spokojní, 
                                                 
18 Vilmanis, J. (2019). Do domáceho vzdelávania treba ísť hlavne s nadšením. In: Slovo+. Dňa 16.10.2019. 
Dostupné na internete: https://www.slovoplus.sk/do-domaceho-vzdelavania-treba-ist-hlavne-s-nadsenim 
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stojí to za to. Myslím si, že niektoré veci treba robiť bez ohľadu na nejaký veľký a viditeľný 
prospech. Skutočnosti ako šťastné a všestranne rozvinuté dieťa...“ 

Každá skúška prináša stres, ak človek k nej pristupuje s plnou vážnosťou v snahe 
preukázať všetko to, čo vie, čo sa naučil. Ešte s väčšou zodpovednosťou musí pristupovať 
„domškolák“, ktorý svoje vedomosti a zručnosti má preukázať raz za polrok. Takto priebeh 
skúšky vidí riaditeľka školy: „Samozrejme, že to nie ľahké, lebo keď si uvedomíme, že žiak, 
ktorý sa pol roka vzdelával doma v úplne iných podmienkach, má zrazu nejako odprezento-
vať svoje vedomosti, často je v strese. Ak z toho potom treba urobiť nejaký uzáver, je to ťažké. 
A to nechceme, aby tento jednorazový kontakt so školou bol negatívny zážitok, ale skôr príle-
žitosť ukázať, čo sa všetko žiak dozvedel a naučil. Aj my sa však učíme a postupne nastavu-
jeme naše kritériá tak, aby hodnotenie bolo, čo najrelevantnejšie. Aktualizujeme požiadavky 
na portfólio žiaka, komunikujeme s garantmi pre vzdelávanie aj rodičmi.“ 

Portfólio „domškoláka“ je súborom prác, ktoré robil doma v priebehu celého pol-
roka. Je to akási ukážka toho, čomu sa venoval, ako úlohy riešil a k čomu sa dopracoval. Pre 
komisiu sú to informácie o skúsenostiach a jeho pracovných výsledkoch. Zachytáva celý 
rad informácií o vývine a rozvoji žiaka. V portfóliu môžu mať žiaci uložené aj zošity, rôzne 
písomné a výtvarné práce, výsledky projektov na ktorých doma robili, sebahodnotiace zá-
znamy, listy osobného rozvoja od rodiča, záznamy o rôznych spôsoboch riešenia úloh  
a pod. Portfólio pomáha vytvoriť obraz o žiakovi a má ho viesť k zamýšľaniu sa nad jeho 
vlastnou prácou. Pre komisiu komunitnej školy je portfólio najdôležitejším ukazovateľom 
úrovne zvládnutia polročného domáceho štúdia. Na portfóliu žiak preukazuje aj úroveň 
zvládnutia rôznych kompetencií. Ak chceme hodnotiť rozvoj kompetencií žiaka, portfólio 
musí obsahovať viac druhov produktov. 

A aké sú názory rodičov, ktorí svoje deti vyučujú doma? Čo ich vlastne viedlo k to-
mu, že sa rozhodli pre domáce vzdelávanie vlastných deti? Príspevky priamo od rodičov 
sme nenašli, iba sprostredkovane. Anketu medzi rodičmi robila aj spomínaná riaditeľka 
komunitnej školy M. R. Čo sa týka rozhodnutia vzdelávať doma upozorňuje na jeden fakt: 
„Ak sa rodičia pre DV rozhodnú, stretávajú sa aj s negatívnymi reakciami okolia.“ Podľa nej 
sa na individuálnom (domácom) vzdelávaní musia zhodnúť obidvaja rodičia: „Manžel  
s manželkou musia byť stotožnení. Na začiatku sa treba zmieriť s tým, že to bude boj. Túto 
cestu príbuzní neprijímajú ľahko. Rodič musí byť sám odhodlaný a presvedčený o tom, že je 
to dobré. Nedá sa to robiť ako obeta, musí tam byť nadšenie.“ 

Režim dňa tiež býva rôzne nastavený. Podľa ankety, ktorú riaditeľka M. R. vykonala 
pevný režim dňa „domškolákom“ chýba. Z odpovede z ankety vyberáme: „My ako rodina 
máme určité priority – a tým prispôsobujeme chod celého dňa. Niekedy sú dni, keď sa učíme 
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veľa, a potom sú dni, keď sa neučíme vôbec, lebo cítime, že deti sa potrebujú viac hrať, kresliť 
alebo len rozprávať sa. Hovoríme tomu napĺňanie daných potrieb dieťaťa. Niekedy ideme na 
výlet, niekedy na ihrisko, niekedy sme celé dni len doma a učíme sa. Ak sú deti choré, tak 
pozeráme rozprávky, čítame knihy. Všetko tak, ako sa dá, v rámci možností.“ 

Ďalšia matka sa o režime dňa vyjadruje nasledovne: „Naše vzdelávanie je založené 
na rozvíjaní záujmov. Výučba prebieha prakticky denne, ale rozvrh zvyčajne nie je presne 
stanovený. Je závislý od počasia i iných aktivít. Napríklad v stredu chodíme do mesta. Ideme 
do knižnice, do múzea, do bazéna a pod. Vo štvrtok, ak je pekne, pracujeme v záhrade a pre-
biehajú športové aktivity, v piatok dopoludnia  sa učíme a popoludní si číta a maľuje a v so-
botu pri daždivom počasí sa učí aj celý deň. Je však daný záväzný plán učiva, ktoré sa musí 
zvládnuť. Obyčajne intenzívna výučba prebieha dopoludnia (kedy nie je doma brat a otec)  
a syn si volí sám, čím deň začne. Popoludní sa najradšej venuje čítaniu.“ Z nášho pohľadu sa 
rozsah učiva takýmto spôsobom nedá zvládnuť, nakoľko sa dieťa učí nesystematicky v zá-
vislosti od počasia. Podľa nášho názoru si len ťažko zvykne na systematické konanie. 

Ďalšia matka uvádza, že režim dňa je dosť pravidelný, ale len v rozsahu dva a pol 
hodiny: „Náš klasický deň vyzerá asi takto: ráno je modlitba, raňajky, voľná hra a okolo 8.00 
hod. sa začíname učiť, do 10.30 hod. Potom deti pomáhajú s prípravou obeda. Medzitým 
odbehujú, hrajú sa, čítajú, behajú po vonku, rozvíjajú svoje vzťahy, rozprávajú sa a konfron-
tujú vlastné názory. Potom je obed a spoločné upratovanie po ňom. Poobede prichádzajú 
domov deti, ktoré sú už zaškolené, takže sa treba venovať aj im. Potom máme krúžky, ak 
nejaké sú.“ 

Je potrebné si uvedomiť, že individuálne (domáce) vzdelávanie nie sú prázdniny, ale 
iná forma učenia. Táto forma vzdelávania môže dokonca deťom priniesť viac flexibility  
a menej stresu. V každom prípade ide ale o učenie, ktoré si vyžaduje zodpovedný prístup a 
dodržiavanie istých pravidiel. Aj doma by sa mali učiť pravidelne a zdokonaľovať sa vo 
vlastnostiach, ako zodpovednosť, vytrvalosť, schopnosť prekonávať prekážky. 

Aká je úroveň individuálneho (domáceho) vzdelávania sme uviedli v podkapitole 
2.3, ktorú prezentuje Štátna školská inšpekcia vo svojej správe. Ide v nej o hodnotenie indi-
viduálneho (domáceho) vzdelávania v celom komplexe. Nás by viac zaujímala úroveň do-
siahnutých vedomostí a požadovaných kompetencií. Viaceré kritické hlasy sa ozývajú hlav-
ne zo stany škôl, ktoré odmietli byť kmeňovou školou pre tento druh vzdelávania. Tvrdia, 
že mnohí žiaci v individuálnom (domácom) vzdelávaní nedosahujú dostatočnú úroveň 
vedomostí. Dokonca jedna kmeňová škola na strednom Slovensku prestala prijímať „do-
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mškolákov“, pretože mnohí títo žiaci na komisionálnych skúškach neuspeli. Riaditeľka 
M.R. (tamtiež) po štyroch rokoch práce má na úroveň domáceho vzdelávania iný názor. 
Tvrdí, že úroveň vedomostí závisí od motivácie rodičov, prečo sa rozhodli nechať dieťa na 
domácom vzdelávaní. „Sú takí, ktorí chcú dať deťom veľa, popri poznatkoch záväzných  
v štandardoch idú v učení na oveľa hlbšiu úroveň, deti vedia prakticky uplatniť naučené, sú 
samostatnejšie, tvorivejšie, intenzívnejšie sa venujú aj iným svojim záujmom.“ Polemika  
o úrovni individuálneho (domáceho) vzdelávania by si zaslúžila väčšiu pozornosť z hľadi-
ska štátnych orgánov, ale aj z hľadiska pedagogického výskumu. 

Ministerstvo školstva špecificky nesleduje, aké výsledky dosahuje táto skupina žia-
kov. Všetci žiaci zo zákona majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku. Žiaci v indi-
viduálnom (domácom) vzdelávaní musia zvládnuť obsah vzdelávania stanovený v štátnom 
vzdelávacom programe rovnako, ako ostatní žiaci. Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzde-
lávania pri individuálnom (domácom) vzdelávaní robí kmeňová škola a Štátna školská in-
špekcia. Navyše kmeňová škola má povinnosť robiť kontrolu nielen odborno-pedagogickú, 
ale aj materiálno-technickú, týkajúcu sa zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany 
zdravia žiaka. 

Zaujímavý výskum o individuálnom (domácom) vzdelávaní sme našli v časopise 
Komenský (ČR) od N. Krišicovej (2019). Článok prináša výsledky výskumu konaného  
v rokoch 2016-2017 zameraného na absolventov individuálneho (domáceho) vzdelávania 
a na ich adaptáciu do bežného školského vzdelávania. Výskum priniesol pohľad aj na vzde-
lávanie a školský systém v Česku. Názory absolventov sú akýmsi okienkom umožňujúcim 
nahliadnuť, ako žiaci chápu školu, učiteľov a vyučovanie. 

Výskum mal dve skupiny respondentov: tí, ktorí boli na začiatku adaptácie na škol-
ské prostredie a druhú skupinu tvorili absolventi individuálneho (domáceho) vzdelávania, 
ktorí majú za sebou už aspoň jeden školský rok v bežnom školskom vzdelávaní. Druhú 
skupinu tvorilo 35 respondentov. Doba, ktorú respondenti strávili v individuálnom (domá-
com) vzdelávaní (ďalej IDV) bola rozdielna – od jedného roka až po celú základnú školu. 
Z výsledkov výskumu vyplýva, že väčšina detí sa na školu tešila (80%). Najčastejším odô-
vodnením boli kamaráti, potom niečo nové alebo nejaký konkrétny obsah učiva. Určite 
tam bol aj strach, aké to v škole bude. Problém videli najskôr v rannom vstávaní. Strach 
mali aj z toho, že nebudú zvládať učivo. Vadilo im napríklad: „...ako niektorí chlapci hneva-
jú, rozčuľujú učiteľov, vyrušujú na hodinách, posmievajú sa niektorým deťom.“ Ďalšia výpo-
veď sa tiež týka správania „...strašne mi vadí, že sa učitelia hnevajú na celú triedu, keď vyru-
šuje len niekto.“ Iní spomenuli nespokojnosť s výučbou: „učitelia sú prísni a výučba nudná.“ 
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Z pozitívnych stránok adaptácie sa najčastejšie spomínajú sociálne kontakty (kolek-
tív, kamaráti, učitelia a pod.), a to v 18 prípadoch z celkového počtu 29. Z toho sa dá usúdiť, 
že sociálne vzťahy sú pre deti z IDV veľmi dôležité. 

Absolventi IDV videli v adaptácii aj určité výhody oproti ostatným žiakom. Najčas-
tejšie uvádzali: „...náskok v učení, schopnosť efektívne pracovať, vo vedomostiach väčšiny 
predmetov.“ Zároveň autorka nastoľuje otázku, či by na tom absolventi IDV neboli rovnako 
dobre aj bez domáceho vzdelávania. 

A ako sa chápu žiaci z IDV v školskom kolektíve na strednej škole? Vidia sa „aktív-
nejší a sebavedomejší“, než ostatní, ale medzi jednotlivcami sú osobnostné rozdiely, rovna-
ko, ako aj v zbytku populácie. Ich sebapoňatie nemožno pripisovať IDV, ale ako uvádza  
L. Rivero (2008) len ťažko je odlíšiť konkrétny vplyv IDV od osobného temperamentu  
jednotlivých žiakov. 

A ako si absolventi spätne vysvetľujú rozhodnutie svojich rodičov pre IDV? Autorku 
výskumu prekvapilo, že z 35 respondentov, iba jeden hodnotil toto rozhodnutie vyložene 
negatívne. Viaceré hodnotenia sú jasne pozitívne: „veľmi kladne; dobre; super.“ Iní sa vyjad-
rili, že „na túto otázku sa nedá odpovedať úplne jednoznačne.“ Zo všetkých odpovedi res-
pondentov vyberieme aspoň jednu, s ktorou sa aj my stotožňujeme: „Pre mňa to bolo naj-
lepšie rozhodnutie. Chápem rozhodnutie mojich rodičov v situácii, v ktorej sa nachádzali, ale 
rozhodne by som domácu školu nebral ako niečo, čo je vhodné pre všetky deti a vo všetkých 
situáciách. Som rád, že som to skúsil. Tiež som rád, že teraz už som v škole.“ 

Z výskumu vyplýva, že prestup z IDV do školského prostredia prebieha u každého 
dieťaťa rozdielne. Realita prestupu býva lepšia, než ju očakávajú, a väčšina obáv zostáva 
nenaplnená. Napriek tomu sú veci, ktorými sú deti prekvapené alebo im robia ťažkosti. 
Najčastejšie sa medzi odpoveďami naprieč skupinami respondentov objavovalo, že deti boli 
prekvapené tým, ako to v škole funguje. Dalo by sa tomu predísť, keby žiaci kmeňovú školu 
navštevovali, hoci len na týždeň za polrok. Po dohovore s kmeňovou školou by to malo byť 
samozrejmé, aby deti vedeli, čo ich neskôr v škole čaká. Tiež rodičia by sa mali snažiť dieťa-
ťu sprostredkovať kontakt s kamarátmi s deťmi, ktoré chodia do bežnej školy. Vďaka kon-
taktu s týmito deťmi môže dieťa v IDV nepriamo poznávať, ako škola funguje. 

Aké odporúčanie prináša výskum pre školské vzdelávanie? V čom by sa mala/mohla 
škola zmeniť? To, čo najviac v školskom vzdelávaní chýba je možnosť samostatne spozná-
vať a rozvíjať záujmy každého žiaka. Bežná škola nemôže ľubovoľne upravovať odlišným 
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deťom dotáciu hodín určených jednotlivým predmetom, IDV sa môže potrebám dieťaťa  
v tomto ohľade prispôsobiť. Rovnako tak môže súčasne upraviť aj metódy výučby, ktoré sú 
zamerané na spôsob učenia sa konkrétneho žiaka, takže nakoniec žiak na pochopenie  
potrebuje menej času, ktorý môže efektívnejšie využiť. 

Určite by sme ocenili, keby sa školské vzdelávanie viac zameriavalo na podstatné 
veci, ktoré sú užitočné pre život a rozvoj osobnosti žiaka. Za kľúčovú je považovaná mož-
nosť efektívne využívať čas a osobný prístup k žiakovi. 

Zaujal nás aj blog Ludvíka Zimčíka (2011), riaditeľa kmeňovej školy z Březovej  
v  Čechách, ktorý má už šesť rokov „pod ochranou“ 1. aj 2. stupeň IDV. K napísaniu blogu 
ho prinútilo vyjadrenie ministra školstva ČR, ktorý IDV nie je naklonený pre obavu, že by 
sa tak mohli šíriť extrémistické názory. 

Žiakov IDV zapísaných na škole, kde je riaditeľom rozdelil do štyroch skupín: 

1. Vrcholoví športovci, ktorí denne veľa hodín trénujú. 

2. Žiaci, ktorí v bežnej škole zažili šikanu a zhoršil sa ich zdravotný stav. 

3. Žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorým veľmi pomáha individuálne 
vzdelávanie. Práve IDV má výrazný podiel na úspešnom absolvovaní základného  
i stredného vzdelania detí s odlišnosťami. 

4. Deti, ktorých rodičia majú jasnú predstavu o hodnotách, ktoré im chcú odovzdávať 
- sú to nielen príslušníci štátom registrovaných cirkví, ale aj ľudia žijúci viac v súla-
de s prírodou. 

S týmito rodičmi a ich deťmi L. Z. strávil a trávi stovky hodín pri stretnutiach, pri 
zoznamovaní sa s ich príbehmi, pri zvažovaní všetkých pre a proti pre IDV, ale ako uvádza, 
nikdy nenarazil na extrémistov. Naopak, spoznal celý rad veľmi zaujímavých a rozumných 
rodičov, ktorým veľmi záleží na ich deťoch, a pre túto formu vzdelávania majú skutočne 
závažné dôvody. Nikomu nedáva vopred nálepku len preto, že sa rozhodli pre tento spôsob 
vzdelávania. K žiakom a ich rodičom pristupujte s dôverou, nevidí v nich nepriateľa. 

Ako najčastejšia námietka proti IDV sa doposiaľ uvádzala odborná nespôsobilosť 
rodičov a socializácia týchto detí. Obidve námietky popiera, pretože, ako uvádza, značná 
časť individuálne vzdelávaných žiakov v jeho škole je doma vyučovaná učiteľmi; časť rodi-
čov sú sami učitelia na základných, stredných i vysokých školách, takže žiaci sú vzdelávaní 
odborne. 
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Ďalšia námietka kritikov sa týka socializácie detí. Tvrdia, že socializácia v škole je 
lepšia, pretože sa dieťa dostáva do kontaktu s väčším počtom rovesníkov a má viac príleži-
tostí pre sociálnu interakciu. Aj túto skutočnosť autor popiera. Poukazuje na to, že sociali-
zácia začína a prebieha na prvom mieste v rodine, ktorá nie je izolovanou jednotkou; je 
obklopená príbuznými a rodinami priateľov. Poukazuje aj na spoločenské aktivity rodiny – 
najrôznejšie záujmové aktivity, rôzne spolky, združenia, a pod., kde dieťa vstupuje do kon-
taktu nielen s rovesníkmi, ale aj s ľuďmi rôzneho veku, rôznych profesií, rôznych životných 
názorov. 

Uvádza podobu spolupráce ich školy s rodinami, ktoré majú deti v IDV. Škola sa 
neobmedzuje len na polročné a koncoročné preskúšanie, ale s rodinami spolupracuje pro-
stredníctvom on-line vzdelávania, najmä prostredníctvom systému Moodle. Sú virtuálnou 
školou (v súčasnom období pandémie na Covid-19 sú všetky školy vo väčšine krajín virtu-
álnymi školami). Aj pred obdobím pandémie škola mala pripravené tisíce najrôznejších 
výučbových a podporných materiálov od učebných textov a prezentácií cez pracovné listy, 
cvičenia, úlohy, až po testy a písomky, pokyny, výučbové prezentácie a videá, online testy..., 
ktoré ponúkajú žiakom v IDV. V čase pred pandémiou bola ponúknutá aj online výučba vo 
virtuálnej triede. Súčasťou podpory sú aj online komunikácie a konzultácie s rodičmi  
a žiakmi. 

Aby nedošlo k zneužívaniu IDV, sú dané presné pravidlá pri preskúšavaní žiakov. 
Vyjadrenia o extrémnych svetonázoroch autor rázne popiera. Nechce, aby sa vrátila doba, 
keď sú ľudia bez dôkazov už vopred označovaní za nebezpečných. 

Zo skúseností spomínaného riaditeľa vyplývajú dve skutočnosti: 

1. Spomínaný riaditeľ zmapoval zastúpenie žiakov v IDV z hľadiska dôvodov pre tento 
typ vzdelávania. 

2. Ukázal cestu, ako je možné týchto žiakov zapájať do vzdelávacieho procesu 
v kmeňovej škole. Skúsenosti z on-line vzdelávania už máme všetci, dá sa očakávať, 
že spôsob výučby sa po pandémii radikálne zmení. 

V roku 2020 vyšla na UK v Prahe monografia autorského kolektívu s názvom 
Domácí vzělávání19. Publikácia má tri časti. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám 
IDV. Predstavuje akýsi diskurz k vybraným textom a názorom jednotlivých skupín 

                                                 
19 Kostelecká, Y. a kol. (2020). Domácí vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
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v spoločnosti, ale uvádzajú aj dlhodobé skúsenosti ľudí, ktorí sa IDV zaoberajú. Ide 
o realizované longitudinálne štúdie, ale aj praktické skúsenosti učiteľov a rodičov. Druhá 
časť pojednáva o domácom vzdelávaní v Nemecku, v krajine, kde IDV nie je povolené (je 
nezákonné). Spoluautorka Z. Svobodová ukazuje, aké alternatívne možnosti k domácemu 
vzdelávaniu v Nemecku existujú. Text je postavený na analýze odborných informácií  
a osobných skúsenostiach autorky. Poukazuje na to, že aj v krajinách, v ktorých domáce 
vzdelávanie nie je legálne, môžu existovať veľmi funkčné alternatívy tohto spôsobu 
vzdelávania, čo dokazuje, že ľudia si svoju cestu dokážu nájsť aj v striktných legislatívnych 
podmienkach. Tretia časť je venovaná príspevkom zameraným na IDV v kontexte 
výskumných zistení. Tvoria ju tri odborné texty k odlišným témam. 

Ako sme zistili z predchádzajúceho príspevku, v Českej republike sa spustila 
polemika súvisiaca s IDV z duchovných dôvodov. Práve tie môžu byť spúšťačom výchovy 
ľudí s extrémistickými názormi. Autorský kolektív pri charakteristike IDV vo vzťahu 
náboženstva a výchovy upozorňuje na dva dôležité aspekty: 

1. Domáce vzdelávanie v Česku je stále chápané ako zriedkavé a z pohľadu verejnosti 
je podozrivou praxou. 

2. Inštitucionalizované náboženstvo je okrajovým fenoménom a religiozita nie je  
samozrejmou súčasťou verejného priestoru. Aj cez jeho kontinuálny rast sa IDV  
v Česku stále chápe do určitej miery ako kontroverzná prax. 

Tento rozpor odráža aj postoje českých odborníkov na vzdelávanie, ktorí akoby boli 
rozdelení na podporovateľov a oponentov IDV (Y. Kostelecká, 2017). Podporujúci 
bádatelia vyzdvihujú kontextuálne vyučovanie, bezpečné prostredie a emocionálnu oporu, 
z ktorej deti vzdelávané doma ťažia (napr. V. Mertin, 2003). 

Kritici naopak tvrdia, že školské prostredie je nevyhnutné pre sekundárnu 
socializáciu dieťaťa a IDV predstavuje riziko plynúce zo „zmiešania rolí“ rodičov a učiteľov, 
čo môže byť ohrozujúce pre identitu dieťaťa (napr. S. Štech, 2003). Ukazuje sa tiež, že 
niektorí kritici IDV implicitne asociujú s extrémistickými pozíciami. Toto napätie 
všeobecne medzi českými rodinami, ktoré učia deti doma, vyvoláva potrebu sa obhajovať  
a vytvárať na verejnosti dojem „dobrých rodičov“. 

Nedá nám nakoniec nahliadnuť do časopisu Pedagogika, ešte z roku 2003, na článok 
Stanislava Štecha, popredného odborníka v oblasti pedagogiky a psychológie v Českej 
republike. Autor v ňom nespochybňuje zákonnú možnosť využívať v dobre odôvodnených 
prípadoch formu IDV. Zamýšľa sa nad kvalitou argumentov, o ktoré sa opierajú tézy 
stúpencov IDV. Jednostranná podpora IDV totiž nepriamo prispieva k dehonestácii školy 
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a školskej socializácie: nedoloženým zovšeobecňovaním „...súčasná česká škola stále nemá 
dostatočné nástroje...“, zľahčovaním významu pedagogickej kvalifikácie a významu 
didaktiky tvrdeniami ako „...zahraničné výskumy presvedčivo ukazujú, že aj rodičia s nižším 
vzdelaním privedú svoje dieťa к výsledkom nad priemerom populácie...“, ale aj veľmi 
zúženým chápaním socializácie, najmä socializácie sekundárnej „...socializácia znamená, že 
sa učíme vychádzať s druhými ľuďmi...“ Nazdáva sa, že táto kritika školy nie je založená na 
pochopení významu inštitucionálnej socializácie. Upozorňuje na metodologickú 
obozretnosť. Pri každom porovnávaní („a argumenty v prospech IDV komparatívnou 
analýzou ´eo ipso´ sú“) je vhodné postupovať korektne a metodologicky obozretne. 
Upozorňuje na konkrétne metodologické nedostatky niektorých (konkrétnych) autorov  
a na ich jednostranné vyjadrenia a postoj, resp. na „účelové porovnávania“ typu, „rodina 
ponúka dieťaťu vrelú a akceptujúcu atmosféru“, ale nič o tom, že aj rodina môže byť „zlá“  
a pôsobiť negatívne sa už nedozvedáme, ani o tom, že škola môže pôsobiť blahodarne  
a pozitívne sa tiež nedočítame. Ďalej nasleduje už len výpočet kladných stránok rodiny ako 
vzdelávacej inštitúcie „rodina je inštitúcia priaznivá pre vývin dieťaťa“ (prečo do nej 
nepresunúť aj vzdelávanie) a škola vystupuje skôr ako ohrozujúca noxa. Práve tu by bolo 
potrebné ju kriticky rozobrať a nepovažovať ju za axiómu. 

Minimálne dva odbory naznačujú, že afektívne tesný vzťah k vlastnému dieťaťu 
môže byť naopak prekážkou k jeho zdravému vývinu v období sekundárnej socializácie. 
Prvým je psychoanalýza, ktorá na probléme oidipovskej triangulácie ukazuje nevyhnutnosť 
rozbitia duálneho vzťahu s matkou a zvládnutie vzťahu s ďalšími osobami pre priaznivý 
vývin jednotlivca smerom k jeho emancipácii a autonómii. Dieťa potrebuje pevnú 
štruktúru miest, osôb a rolí, v ktorej nedochádza ku konfúzii, resp. k zamieňaniu rolí 
(matka nie je osoba, ktorú môžem vlastniť, nie je to ani učiteľka, tak ako učiteľka nemôže 
byť matkou alebo kamarátkou či partnerkou). 

Druhým odborom je sociológia a psychológia výchovy. Poukazuje na konkrétne 
relevantné výskumy, ktoré ukazujú, že úlohy primárnej socializácie sú iné než sekundárne 
funkcie socializácie. Škola umožňuje dieťaťu vytvoriť si aj inak štruktúrovaný pohľad na 
seba samého a na svet okolo, než sa to deje uzavretejšie prostredníctvom rodiny. M. Rendl 
(1995 In: PSŠE, 1995, s. 152) uvádza, že ,,vo vzťahu ku škole zrejme dieťa rozvíja nanovo 
svoju identitu tak, ako by k tomu v rodine nedošlo, a tým sa odpútava od rodinných 
identifikácií a emancipuje sa od rodiny.“  
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Podľa S. Štecha (2003) predmetom diskusie by mala byť otázka, aká forma je pre 
kvalitné vzdelávanie detí efektívna. Odpoveď závisí od toho, aké ciele pre vzdelávanie 
stanovíme. Všeobecne je zhoda v tom, že je dobre dieťa socializovať, zariadiť, aby sa stalo 
kompetentným (autonómnym) členom kultúry svojho spoločenstva. To vyžaduje, aby 
ovládlo základné poznatky (poznanie) a zručnosti. Hľadisko obsahu je dôležité (napr. 
zvládnuť trívium je niečo iné, než nadobudnúť komplexné poznatky o prírode, spoločnosti 
a o človeku). Avšak forma, o ktorú sa prieme, nie je na obsahu nezávislá. Nie je to niečo 
izolované, či samoúčelné, čo môžeme vytrhnúť z komplexu súvislostí a ľubovoľne meniť. 
Dokazujú to poznatky o kultúrnej podstate vývinu, myslenia a učenia. 

Stanoviská stúpencov IDV podľa neho nechcene otvárajú dôležitú otázku: poznáme 
naozaj dostatočne školskú socializáciu, školu a vyučovanie; poznáme žiacky svet (kultúru)? 
Ukazuje sa tiež, že je potrebné opierať sa o širšie rámce, o poznatky antropológie, histórie 
sociológie a i., skôr než sa autor pustí do interpretácie výsledkov psychologických 
výskumov skúmajúcich čiastkové parametre typu „veľkosť skupiny“, „motivačný štýl 
učiteľa“ a ich vzťah k efektivite učenia. 

Domnieva sa, že argumenty pre neobmedzované šírenie IDV pri prísnejšej analýze 
neobstoja. To však neznamená, že by sa malo zakazovať. Otázka, ktorá je v debatách o IDV 
obyčajne zamlčaná, totiž znie: je domáce vzdelávanie náhradným variantom školského 
vzdelávania, alebo jeho plnohodnotnou alternatívou? 

Ak zhrnieme názory odborníkov, aj názory nadšencov pre domáce vzdelávanie 
a výsledky výskumov, tak je jasné, že máme proti sebe dve skupiny: zástancov a odporcov 
IDV. Zástancovia poukazujú len na kladné stránky domáceho vzdelávania 
a v inštitucionálnom vzdelávaní vidia len nevýhody. Dalo by sa to označiť za jednostranný 
pohľad na danú problematiku. Zaznamenali sme aj kritický pohľad na IDV bez náležitých 
dôkazov. Stotožňujeme sa s názorom S. Štecha (2003), ktorý poukazuje na tzv. 
pseudovýskumy v oblasti IDV (neobjektívny pohľad na problematiku). Takéto výskumy 
IDV nepomôžu, skôr uškodia.  
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5  Kvalitatívna metodológia ako základ realizácie 
 nášho skúmania 

 

Pre spracovanie problematiky bola uprednostnená metodológia kvalitatívneho 
skúmania so zodpovedajúcim dizajnom. Kvalitatívny výskum predstavuje možnosť 
uvažovať o ľudskom konaní a zmýšľaní v odlišných dimenziách, ktoré sú v rozpore  
s koncepciou kvantitatívneho skúmania (M. C. Wittrock, 1989, s. 114 In: Kostrub D., 2016, 
s. 14). Umožňuje relativistický pohľad (víziu/perspektívu) na svet, jednotlivca, spoločnosť, 
život a pod. Vychádza z paradigmy – sociokritickej (a posteriori). Medzi hlavné črty 
kvalitatívneho výskumu sa radí intenzívnosť a dlhodobosť, podrobný zápis, zhotovujú sa  
i audio alebo video záznamy, pozoruje sa takmer všetko, čo sa v konkrétnom prostredí 
udeje. Rozhodnutie pre tento typ výskumu vzišlo z uvedomenia si, že skúmané javy sú pod 
zorným uhlom človeka, ktorý ovplyvňuje výber metodológie a ovplyvňuje celkový 
charakter skúmania. 

5.1  Výskumný problém 

V našom skúmaní sa zameriavame na neakceptovanie konceptu individuálne 
(domáce) vzdelávanie v deklaratívnej a praktickej rovine z vyzdvihnutím jeho špecifík. 
Táto oblasť je u nás málo skúmaná, preto nás zaujíma ako na to nazerajú rodičia, ktorí 
realizujú individuálne (domáce) vzdelávanie. Predmetom nášho skúmania sú názory 
rodičov, ich postoje, predstavy o individuálnom (domácom) vzdelávaní. Pri skúmaní sme 
uplatnili metodológiu kvalitatívneho výskumu s využitím hĺbkového rozhovoru, pomocou 
ktorého sme zisťovali subjektívne a sociálne podmienené názory. V našom skúmaní sa 
venujeme tým prejavom rodičov, ktoré sa týkajú individuálneho (domáceho) vzdelávania. 
Našou úlohou nie je ich hodnotiť, posudzovať výkon a rolu rodiča, určiť čo je správne, 
nesprávne, čo je lepšie alebo horšie, zisťujeme v tejto oblasti len ich názory na problém. 
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Našou úlohou je pochopiť ich, prípadne dať rodičom a širokej odbornej i neodbornej 
verejnosti podnet na zamyslenie sa, pretože neexistuje jednoznačný návod, prípadne 
model, podľa ktorého treba postupovať pri individuálnom (domácom) vzdelávaní. 

Našim cieľom bolo tiež zamerať sa na štúdie, ktoré sú dostupné širšej odbornej 
verejnosti, aj keď viacerí (najmä rodičia) tvrdia, že nemajú dostatok zdrojov  
o individuálnom (domácom) vzdelávaní. Materiál získavajú iba z občianskych vzdelávacích 
centier, čo sa môže pokladať za jednostranný pohľad na danú problematiku. 
Predpokladáme (ako kvalitatívni výskumníci), že náš výskum prinesie nové objektívne 
pohľady na skúmanú problematiku. 

Pri skúmaní problému, ktorý riešime, sme sa rozhodli pre kvalitatívny výskum.  
K tomuto rozhodnutiu sme prišli na základe uváženia, že zisťujeme názory a postoje, ktoré 
nie je možné spočítať, vyjadriť percentuálne a dať do tabuľky. Kvalitatívny výskum nám 
vyhovoval hlavne preto, lebo kladie dôraz na individuálne a skupinové chápanie sveta. 
Kvalitatívny výskum je v našom prípade vhodný, lebo sa používa na zistenie motivácie, 
postojov a správania (Kotler, P. a kol., 2007). Prednosťou kvalitatívneho výskumu je práca  
s malou skupinou ľudí, kde každý človek môže povedať svoj vlastný názor a nestráca sa tu  
v množstve ďalších ľudí (Gavora, P., 2007). Zachytáva život v autentickom prostredí. 
Človek je skúmaný vo svojom prirodzenom prostredí. Kvalitatívny výskum je orientovaný 
holisticky – človek, skupina, ich produkty, či nejaká udalosť sú skúmané podľa možnosti  
v celej svojej šírke a všetkých možných rozmeroch. Naviac je tu snaha pochopiť všetky tieto 
rozmery integrovane – v ich vzájomných nadväznostiach a súvislostiach (Fontana, D., 
1997). Podstatou kvalitatívneho výskumu je zber širokých dát bez toho, aby bola vopred 
stanovená hypotéza. Výskum nie je závislý na teórii, ktorú by predtým niekto vytvoril. 
Kvalitatívny výskum ju nepotrebuje potvrdiť ani vyvrátiť. Jeho úlohou je získať čo najväčšie 
množstvo informácií a údajov k vlastnému skúmanému problému. Po nazbieraní údajov 
zisťuje medzi nimi určité pravidelnosti a stanovuje predbežné závery. Ak má možnosť 
oprieť sa o iné, ďalšie údaje, môže sformulovať novú teóriu. Kvalitatívny prístup je proces 
skúmania javov a problémov v autentickom prostredí s cieľom získať komplexný obraz 
týchto javov založený na hlbokých dátach a špecifickom vzťahu medzi výskumníkom  
a účastníkom výskumu (Švaříček, R., Šeďová, K., 2007). 
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5.2  Cieľ výskumu 

Cieľom výskumu bolo identifikovať dôvody rozhodnutia sa pre individuálne 
(domáce) vzdelávanie v interpretáciách rodičov a o možnostiach ich uplatnenia vzhľadom 
na špecifiká jednotlivých rodín. 

5.3  Výskumné otázky 

1. Prečo sa rodičia rozhodujú pre individuálne (domáce) vzdelávanie? 

2. Aké možnosti individuálneho (domáceho) vzdelávania uplatňujú? 

5.4  Nástroje a metódy v realizovanom skúmaní 

V našom skúmaní sme na zber výskumných dát zvolili metódu hĺbkový rozhovor, 
ktorej účelom je získať vykreslenie žitého sveta skúmaných s rešpektom k interpretácii 
významu opísaných javov. Hĺbkový rozhovor umožňuje zachytiť výpovede a slová v ich 
prirodzenej podobe, čo je jeden zo základných princípov kvalitatívneho výskumu. Celý 
proces získania dát prostredníctvom tejto metódy pozostáva z výberu metódy, prípravy 
rozhovoru, priebehu vlastného dotazovania (opytovania, kladenia otázok), transkripcie 
rozhovoru, reflexie rozhovoru, analýzy dát a koncipovania výskumnej správy (Švaříček,  
R., Šeďová, K., 2007, s. 162). 

Na základe hĺbkového rozhovoru sme mali možnosť získať podrobné dáta 
o dôvodoch rozhodovania sa pre individuálne (domáce) vzdelávanie, ako aj o možnostiach 
jeho uplatnenia z pohľadu rodičov doma vzdelávaných detí. Zber dát prebiehal formou 
zvukového záznamu. Všetky rozhovory mali dĺžku približne 45 minút. Počas zberu dát sme 
dodržali zásady realizácie interview. V každom rozhovore sme využili úvodné otázky. Na 
začiatku rozhovoru výskumník žiada o súhlas k participácii vo výskume, a požiada o súhlas 
rozhovor nahrávať. Nasledujú úvodné otázky, ktoré majú navodiť spontánne rozprávanie 
účastníka rozhovoru. Kľúčové otázky výskumník získa štúdiom problému v odbornej 
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literatúre, či z iných rozhovorov. Dôležité je ich kvalitne naformulovať, nesmú obmedzovať 
alebo predurčovať odpovede, a zároveň musia pokrývať záujem výskumu. Kľúčové otázky 
rozhovoru vychádzajú z výskumných otázok stanovených na začiatku výskumu (Severini, E., 
Kostrub, D., 2018). 

Transkribované texty z rozhovorov sme podrobili analýze metódou otvoreného 
kódovania a metódou selektívneho kódovania. Metóda otvoreného kódovania je výskumná 
metóda, v ktorej kódy symboly, skratky a slová slúžia na označenie významovo podobných, 
ekvivalentných častí analyzovaného textu, materiálu. Otvorené kódovanie je časť analýzy, 
ktorá sa zaoberá označovaním a kategorizáciou pojmov pomocou dôkladného štúdia 
údajov (Strauss, A., Corbinová, J., 1999, s. 43). Otvorené kódovanie je úvodné kódovanie, 
uskutočňuje sa prostredníctvom postupnej alebo aj niekoľkokrát sa opakujúcej analýzy 
textu (dát), dokumentu – postupne po odsekoch, riadkoch a slovách. Možno kódovať slovo 
po slove, po vetách, odsekoch alebo aj celých textoch. Dôležité je, aby výskumník 
nezabudol na cieľ kódovania – tematické otvorenie textu (Hendl, J., 2005, s. 247). 
Výskumník postupne prechádza (analyzuje) výskumným materiálom (textom) a pritom sa 
zameriava na zaujímavé témy a priraďuje im kódy, označenia, ktoré vyberá podľa vlastného 
úsudku. Odkrýva (často skryté) významy v texte. Pri kódovaní (nielen otvorenom) sa 
odporúča, aby si výskumník kládol v texte pravidelne a opakovane nasledujúce otázky 
(Strauss, A., Corbinová, J., 1999): Čo? O čo ide? O akom fenoméne sa uvažuje? Kto? Aké 
osoby sa zúčastňujú? Aké role pritom zastupujú? Ako? Aké aspekty fenoménu sa zvažujú? 
Kedy? Ako dlho? Kde? Čas, priebeh, miesto? Ako veľa? Ako silno? Aspekty intenzity. Prečo? 
Aké sú udávané zdôvodnenia? Na čo? S akým úmyslom? Za akým účelom? Čím? Aké 
prostriedky, taktiky, stratégie využiť na dosiahnutie cieľa? Pomocou otázok sa text analyzuje 
(otvára) a jednotlivým úsekom, častiam textu sa priraďujú kódy a následne sa kódy 
zoskupujú do kategórií. Každej kategórii možno priradiť vlastnosť, charakteristiky, preto sa 
uskutočňuje dimenzionalizácia – proces identifikácie daných vlastností, charakteristík 
kategórie pomocou určenia ich dimenzií. Dimenzie predstavujú umiestnenie vlastností na 
jednej škále. Vlastnosti predstavujú znaky alebo charakteristiky patriace kategórii.  
K otvorenému kódovaniu prislúchajú podľa A. Straussa a J. Corbinovej (1999, s. 42) 
nasledovné termíny: Pojem ako pojmové označenie pridelené jednotlivým udalostiam, 
prípadom a iným výskytom javu. Kategórie ako trieda pojmov, ktorá je objavená, keď sa pri 
porovnávaní pojmov zdá, že náležia podobnému javu. Kódovanie znamená proces analýzy 
údajov. Otvorené kódovanie je proces rozoberania, skúmania, porovnávania, kategorizácie 
a konceptualizácie údajov. Metóda selektívneho kódovania predstavuje vyššiu úroveň 
abstrakcie. Vytvára sa základná kategória, okolo ktorej sa zoskupujú ostatné vytvorené 
kategórie (integruje ich). Formuluje sa príbeh konkrétneho prípadu. Prípadom sa myslí 
otázka alebo centrálny jav skúmania, a nie konkrétny rozhovor či osoba. Selektívne 
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kódovanie je pokračovaním osového kódovania na vyššej úrovni abstrakcie. Cieľom tohto 
kroku je vypracovať jadrovú kategóriu, okolo ktorej sa môžu zoskupovať ostatné 
vybudované kategórie a ktorá ich integruje. V snahe o to sa vypracúva alebo formuluje 
príbeh konkrétneho prípadu. Nezabúdajme, že prípadom sa myslí otázka alebo centrálny 
jav skúmania, a nie konkrétny rozhovor či osoba (Strauss, A., Corbinová, J., 1999. s. 184 – 
185). Na základe podobností a rozdielnosti (ako prvá úroveň) sa vytvárajú ústredné 
kategórie (vyššia úroveň). Ako uvádza P. Gavora (1990/1991, s. 170 – 172), „kvalitatívny 
výskum je konštruktívny. Jeho cieľom je vytvárať novú teóriu. Výskumníka nezaujímajú 
doterajšie teórie (dokonca sa im v priebehu výskumu zámerne vyhýba, aby ho 
neovplyvnili), ale hľadanie nových, čerstvých pohľadov na javy“. 

5.5  Výskumná vzorka 

V kvalitatívnom výskume ide vždy o výber zámerný, nikdy sa nepoužíva náhodný 
výber v zmysle štatistickej náhodnosti, ktorý je typický pre kvantitatívny výskum (Gavora, P., 
2008, s. 183). Skúmané subjekty boli vybrané zámerne. Išlo o skupinu skúsenostne 
homogénnu. Skúmané subjekty mali skúsenosť s problémom, ktorý bol predmetom nášho 
výskumu. Iné charakteristiky ako napríklad pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, vek a pod. sme 
považovali za irelevantné. Rodičia majú rôzne životné skúsenosti, pochádzajú z rôzneho 
prostredia, každý z nich na svet nazerá individuálnym spôsobom. Tým sme chceli predísť 
priemerným prípadom. Predpokladali sme, že majú odlišné názory na nami stanovenú 
tému, čo môže byť prínosom a zintenzívniť rozhovor. Rozhovory sme realizovali v troch 
rodinách a prioritnými participantmi výskumu boli rodičia (matky). V prípade jedného 
rozhovoru sme získali rodinu predsedníčky občianskeho združenia pre domáce 
vzdelávanie, ktorá ako prvá na Slovensku začala svoje deti vzdelávať doma. Svoje deti učí už 
9 rokov. Ďalšie dve rodiny sú charakteristické tým, že doma vzdelávajú svoje deti podstatne 
kratšiu dobu. Ide o viacdetné rodiny, prevažne s deťmi na prvom stupni základnej školy, 
okrem rodiny predsedníčky, ktorá má syna na strednej škole, a ostatné deti na prvom 
stupni základnej školy a druhom stupni základnej školy. Na základe danej výskumnej 
vzorky sme sa snažili zistiť, ako jednotlivé rodiny chápu koncept individuálne (domáce) 
vzdelávanie, a ako dané vzdelávanie svojich detí organizujú. 
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5.6  Realizácia výskumu 

Skúmanie sa uskutočnilo na Slovensku v rokoch 2019 až 2020. Podmienky  
a atmosféra realizovaných rozhovorov boli adekvátne a v súlade s požiadavkami kladenými 
na túto formu skúmania v zmysle prislúchajúcich metodologických odporúčaní (Švaříček, 
R., Šeďová, K., 2007). Využitím rozhovoru sa očakávalo, že jej účastníci otvorene prejavia 
svoje názory, že budú vysvetľovať a objasňovať svoje stanoviská. Na začiatku každého 
rozhovoru boli účastníčky vyzvané, aby prezentovali svoje myšlienky (názory) v podobe 
výpovedí na položenú otázku: Čo bolo dôvodom Vášho rozhodnutia sa pre individuálne 
(domáce) vzdelávanie? 

V našom skúmaní sme využili neštruktúrované interview. Mali sme pripravený 
obsahový rámec, okruhy tém, ale otázky sme prispôsobili tomu, ako sa odvíjal rozhovor. 
To znamená, že sme pripájali nové otázky, prípadne nehodiace sme nepoužili (Gavora, P., 
2007, s. 88). Podľa R. Švaříčka a K. Šeďovej (2007) validita v sebe zahŕňa pravdivosť  
a platnosť výskumu. Pravdivosť tým, že prezentované výsledky sa vzťahujú k skúmaným 
javom. V záujme validity v našom skúmaní sú preto v jednotlivých protokoloch prítomné 
úryvky výpovedí skúmaných subjektov. 

5.7  Analýza a interpretácia dát z rozhovorov 

Analyzovanie dát predstavuje náročnú činnosť, nakoľko bolo získané objemné 
množstvo výskumného materiálu. Jeho elaborácia predstavuje nespočetné hodiny 
dôkladnej analýzy a opakovaného vstupu do terénu. Kvalitatívna metodológia vyžaduje od 
výskumníka interpretovať subjektívne koncepty, ktoré vlastnia subjekty výskumu  
a konceptualizovať ich formou mentálnej abstrakcie tak, aby sa v žiadnom prípade 
neodchýlili od pôvodných konceptov skúmaných subjektov. To vyžaduje čas a maximálne 
sústredenie sa spolu so zodpovednosťou výskumníka. Vďaka tomu sa vynára potreba 
zaoberať sa takými otázkami ako sú napr. sloboda, uvedomelosť, múdrosť, morálnosť  
a predovšetkým významnosť humánnych realít na pozadí socio-kultúrneho a historického 
konštruovania, ktorého porozumenie je kľúčové pre vysvetľovanie trvácneho, validného 
a spoločensky prijateľného poznania. Trvácne (ako deriváty mentálne elaborovaných 
skúseností), validné (ako celospoločensky hodnotné) a spoločensky prijateľné poznanie je 
členmi spoločnosti sústavne rozvíjané a zároveň legitimizované cez kvalitatívne skúmanie 
humánnych realít na základe konštruovania konsenzov v dialógu (diskurze)  



 

 
65 
 

 

a intersubjektivite. Akceptovaním, že kvalitatívny výskumník je sám o sebe (tiež) 
výskumným nástrojom, spolupodieľa sa na skúmaní, vrátane faktu, že sám môže byť 
subjektom skúmania, preto sa sebaskúmanie (introspekcia) akceptuje ako validný vedecký 
nástroj. Pod pojmom hodnoty kvalitatívneho skúmania sú chápané špecifiká tohto typu 
skúmania, ktoré sú závažné, zásadné a plnovýznamové pre úspešnosť a účinnosť realizácie 
kvalitatívneho skúmania v zmysle princípov kvalitatívnej metodológie. Ide o (napr. podľa 
C. M. Wittrocka, 1989): Opakovateľnosť – to znamená, že aj ktosi iný môže využiť rovnaký 
štandard na generovanie podobnej informácie; Systematickosť – ide o to, aby sa 
zabezpečilo, že nenastane interferencia (akési rušivé prekrývanie na báze potvrdenia) 
našich (už existujúcich) myšlienok nesprávnym výberom subjektov výskumu  
a prostredníctvom ich odpovedí (alebo sociálne žiaduceho správania); Dôveryhodnosť – 
vzťahuje sa na konštrukciu otázok, na ich stupeň a spôsob ich kladenia. Musia byť 
zmysluplné a primerané pre generovanie validných (platných) javov vzťahujúcich sa na 
skúmaný fenomén; Transparentnosť – nástroje, metódy, techniky skúmania – získavania 
výskumného materiálu a elaborácie textu musia byť zrejmé a zjavné adresátom výskumu  
a musia prezentovať výskumnú štúdiu – samotný výskum opísať presne tak, ako bol 
realizovaný a ako výskumník postupoval pri zbere údajov, ich spracovaní, analyzovaní  
a interpretovaní. 

Pri analyzovaní jednotlivých protokolov výpovedí subjektov skúmania v hĺbkovom 
rozhovore boli zahrnuté všetky ich výpovede a hľadala sa perspektíva nazerania na 
individuálne (domáce) vzdelávanie; hľadali sa odpovede na výskumné otázky. Pojmové 
označenie bolo pridelené jednotlivým udalostiam, prípadom a iným výskytom javu. 
Kategórie sú triedy pojmov, ktoré sa objavili, keď sa pri porovnávaní pojmov zdalo, že 
náležia podobnému javu. Otvoreným kódovaním sa realizoval proces rozoberania, 
skúmania, porovnávania, kategorizovania, kódovania a konceptualizácie údajov.  
V jednotlivých protokoloch výpovedí/interpretácií sa získali hlavné myšlienky vyjadrené 
konkrétnou vetou (koncepty), ktoré boli zaradené do kategórií a identifikovala sa 
perspektíva nazerania na individuálne (domáce) vzdelávanie prezentované rodičmi, ktoré 
boli využité v interpretácii výsledkov výskumu. 

Tabuľka 1 - Kategórie, koncepty a kódy v protokoloch: Otázka č. 1 

Interpretačné kategórie Koncepty Kódy 
Špecifiká rodiny Rodina a špeciálne vzdelávacie potreby dieťaťa. ŠR 
Spôsob vzdelávania Vzdelávacie smery a metódy vzdelávania. SV 
Legislatíva a kmeňová škola Predpisy a spolupráca s kmeňovou školou. LŠ 
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Tabuľka 2 - Kategórie, koncepty a kódy v protokoloch: Otázka č. 2 

Interpretačné kategórie Koncepty Kódy 
Harmonogram vzdelávania Usporiadanie činností dieťaťa v rodine. HV 
Učiaci subjekt Vyučujúci v domácom vzdelávaní. US 
Obsah vzdelávania Učivo a materiál v domácom vzdelávaní. OV 
Pomôcky a prostriedky Pomôcky a prostriedky v domácom vzdelávaní. PP 
Vzdelávacie prostredie Učebný priestor v domácom vzdelávaní. VP 
Socializácia dieťaťa Socializácia dieťaťa a domáce vzdelávanie. SD 
Spolupráca s inštitúciami Spolupráca s kmeňovou školou, rodinami a pod. SI 
Motivácia dieťaťa Motivácia dieťaťa v domácom vzdelávaní. MD 
Hodnotenie dieťaťa Hodnotenie a posudzovanie výsledkov dieťaťa. HD 

Protokol 1 - Úryvky výpovedí z hĺbkového rozhovoru – rodina č. 1 

- Naše prvé dve deti riadne navštevovali základnú školu. Tretie dieťa, ktoré sa narodilo 
v auguste sme tiež riadne zapísali do základnej školy, aj po vyjadrení psychologičky „...ani 
zrelý, ani nezrelý...“, čiastočne preukazovalo znaky školskej zrelosti. Dieťa, ale po pol roku 
začalo zaostávať. Diagnostikovaná mu bola dyslexia. /ŠR/ Napriek tomu, že sme sa s nim 
učili doma, zaostávanie bolo stále rovnaké. Snaha bola úmorná, ja som bola unavená, dieťa 
bolo unavené tiež. Tak sme si zhodnotili, že prečo doma tri hodiny preberať rovnakú látku, 
ktorú dieťaťa už preberalo v škole osem hodín, a na hru a voľné aktivity mu nezostáva čas. 
Rozhodli sme sa pre domáce vzdelávanie. /ŠR/ Dyslexia zostala, ale postupne sa čas na uče-
nie a učenie sa skrátil, iba v rámci predpoludnia. /HV/ Obmedzili sme písanie (písali sme 
iba, aby nezabudol písať písmená, nepísali sme diktáty), viac sme čítali. /OV/ Na koncoroč-
nom preskúšaní (vo ôsmom ročníku) napísal diktát výborne (mal iba tri chyby). „On veľa 
nepísal, ale veľa čítal“. /HD/ 

- Máme šesť detí, nemôžeme si dovoliť zaplatiť žiadne iné alternatíve vzdelávanie preto sme sa 
rozhodli pre domáce vzdelávanie. /ŠR/ Alternatívne vzdelávanie mi bolo inšpiráciou, napr. 
Montessori filozofia a metóda výchovy a vzdelávania. /SV/ 

- Nepreferujeme „unschooling“, pretože ak máme čakať, kedy v dieťati napr. dozrie túžba učiť 
sa, tak sa môže zanedbať jeho rozvoj, čo už nemusí dobehnúť. /SV/ 

- Keď hovoríme o prvom stupni, tak máme slovenčinu, matematiku a dohodneme sa čo bu-
deme preberať. /OV/ Využívame pracovné zošity z jednotlivých predmetoch. /PP/ Pri vlas-
tivede a prírodovede sa snažíme robiť to, čo ich zaujíma. /OV/ 

- Inšpiráciu čerpáme aj zo skupiny rodičov doma vzdelávaných detí. Posielame si námety 
k rôznym témam. Deti sú takisto veľkou inšpiráciou. Keď sa pustím do tvorivého procesu, 
tak sa neviem zastaviť. /OV/ 

- V rámci domáceho vzdelávania učím deti iba ja (matka). I keď staršieho syna som poverila, 
aby mladšiu sestru učil angličtinu. /US/ 
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- Teraz sa už nestretávame s inými rodinami doma vzdelávaných detí. Stretávali sme sa iba 
keď boli deti mladšie (vtedy nás navštevovala jedna rodina). Vzdelávanie z toho však nebolo. 
/SI/ 

- Máme vlastný harmonogram. /HV/ Máme pomerne veľkú záhradu, zvieratá, o ktoré sa sta-
rám a chlapci pripravujú, napr. raňajky. Spoločne sa naraňajkujeme. Od 9:00 hod. sa začína-
jú aktivity (čas určený pre učenie a učenie sa). /HV/ Pri raňajkách sa dohodneme, na čo sa 
budeme zameriavať. Vytváram deťom priestor, aby sa sami rozhodli, čo chcú robiť, a ak sa 
nevedia rozhodnúť, tak im navrhnem aktivity. /MD/ Vymedzený máme čas v rámci predpo-
ludnia. /HV/ Povinná je slovenčina, matematika, angličtina, potom realizujeme nejaký pro-
jekte, napr. hra na hudobnom nástroji, ale sa pripravuje aj na jazykovú školu. /OV/ Popo-
ludní deti majú rôzne krúžky. /HV/ 

- Pomôcky využívame, tie ktoré v danej chvíli potrebujem. Pomôcky si aj vyrábame. Niektoré 
pomôcky sme si kúpili, napr. kocky. /PP/ Pri dvoch deťoch sme využívali aj Hejného mate-
matiku a postupne sme na druhom stupni prešli na matematiku, ktorú mali v škole. /OV/ 

- Deti vo vyšších ročníkoch sa už učia samostatne a deti na prvom stupni sa učia so mnou. 
/US/ 

- Myslím, si že nikto z detí nechce ísť do školy, keby chceli tak ich pustím. Berú to ako nor-
málnu vec. Je to ich prirodzená súčasť. /SV/ 

- Máme aj celoslovenské stretnutia „domácich školákov“. My sme „štartovači“. Starší syn, 
ktorý je teraz stredoškolák je služobne najstarší „domškolák“ na Slovensku. /SI/ Žijeme 
v malej dedine, tak sa deti (pretože sú mladšie) pomerne menej stretávajú s inými deťmi, 
ktoré sa vzdelávajú doma. /SI/ 

- Pri vybavovaní žiadosti o individuálne (domáce) vzdelávanie sme postupovali podľa zákona. 
Hľadali sme školu, ktorá by bola k nám priaznivo naklonená. Zákon je trochu „neštastne“ 
nastavený. /LKŠ/ Učitelia majú názor, že rodič nie je odborník. Myslím si, zanietený rodič je 
odborník. Matka dokáže naučiť svoje vlastné deti. /SV/ Škola musí prijať, že rodič je partne-
rom, pretože učí vlastné deti. Dôležité je si nájsť školu (kmeňovú školu), ktorá vás podporí, 
ale bolo to ťažké. /LŠ/ 

- Denne sa stretávame s legislatívnymi prekážkami. Snaha zmeniť legislatívu je tu 10 rokov. 
V zásade to však znamená, že treba „klopať“ na dvere. Je to však len o politickej vôli. /LŠ/ 

- Deti sa hodnotia sami. Na konci polroka im vždy poviem, aby si navrhli známky za predme-
ty. Deti sú na seba prísne, v porovnaní s učiteľmi a so mnou. /HD/ 

- Keď sa blíži termín, tak sa pripravujeme najviac. Chodí naše dieťa aj do klasickej školy pri 
povinnom preskúšaní. Na to sa pripravujeme intenzívne. /HD/ 
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- Sociálne zručnosti svojich detí hodnotím veľmi rôzne. Snažím sa, aby sa kontaktovali 
s inými deťmi. /SI/ Nezáleží od počtu detí, ale od dieťaťa, od toho, aké je. Nesúvisí to s tým, 
či sú v „domácej škole“, ale od toho, akú má charizmu. /SD/ 

- Pri začiatkoch s domácim vzdelávaním sa mi osvedčilo mať systém a zachovať poriadok. 
/HV/ „Systémoví“ vidia za sebou výsledok, ktorý je uspokojivý. /HD/ Som rada, že som to 
robila takýmto spôsobom. Rada by som bola trpezlivejšia. /US/ 

 

Protokol 2 - Úryvky výpovedí z hĺbkového rozhovoru – rodina č. 2 

- Vyhovovalo to najlepšie našej rodinnej situácii. /ŠR/ Keď sme s manželom objavili túto situ-
áciu, zisťovali sme okolnosti, podmienky, dôsledky, aké to má dopady, pre tých, ktorí sa už 
rozhodli. /LŠ/ Vyšlo nám z toho, že táto možnosť je pre nás najlepšia, pretože nám ponúka 
veľkú slobodu vo všetkých smeroch, najmä po tej stránke, individuálneho prístupu ku kaž-
dému dieťaťu. /SV/ 

- Na druhom mieste slobodu, čo deťom odovzdáme, hodnoty, môžeme byť veľa času spolu, aj 
s „tatinom“. /SV/ Sloboda, čo sa týka času možnosti pohybu. Môžeme ísť hocikedy, hocikam 
a podľa toho aj vzdelávanie prebieha na rôznych miestach. /SV/ 

- Chvíľu ma lákali, aby sme mali vzdelávanie komunitného typu, jeden deň v jednej rodine, 
druhý deň v druhej rodine. /SV/ No, mám doma ešte dve malé deti a takto mám absolútnu 
slobodu a nemám zodpovednosť za nikoho iného, iba za svoje deti. /ŠR/ 

- Zaujímame sa o alternatívne pedagogické smery, napr. Montessori. Absolvovala som aj zá-
kladný kurz. /SV/ 

- „Unschooling“, keď si mladšie deti vyžadujú pozornosť, tak je to také voľnejšie a hráme spo-
ločenské hry všetci spolu a oni sa na tom veľa naučia. /SV/ Nemám však dostatok času na to, 
aby som im nachystala dostatok podnetov, /PP/ aby si vybrali, čo chcú robiť. /OV/ 

- Asi tzv. škola doma. /SV/ Ideálne v prvom ročníku, čo syna zaujímalo, to sme robili. Inšpi-
rácie z internetu. Máme rôzne učebnice /OV/ a ideme „doradu“. Stále je to viac a viac sys-
témové. /HV/ 

- Inšpiráciu čerpáme od kamarátok, od iných mamín. /OV/ 

- Tento rok vzdelávanie prebiehalo s jednou rodinou, /SI/ v ktorej mamina učí druháčky. 
/US/ Ony chodia k nám a učia sa u nás prvouku a moje deti ona učí angličtinu /SI/, má cer-
tifikát na jednu metódu. /US/ 

- Domáce vzdelávanie u nás prebieha tak, že hore máme jednu izbu ako učebňu. /VP/ Učíme 
sa však dole pri stole, niekedy varím, deti sa učia. Väčšinou sme spolu pri stole. /VP/ Har-
monogram dňa je taký, aby sme o 9:00 hod. začali. /HV/ Ráno sa pomodlíme, porozpráva-
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me sa, ako sa cítime, povieme si, čo budeme robiť. /SV/ Viacmennej je jedno dieťa k dispo-
zícii mladším súrodencom, /US/ druhý sa učí, snažíme sa všetko stihnúť do obeda. /HV/ 
Popoludní deti majú krúžky. /HV/ 

- Robíme si exkurzie. /VP/ Syn sa zapojil. Špeciálne kvôli domácemu vzdelávaniu nie, ale ako 
rodina chodíme na výlety. /PV/ Chodíme občas s dvomi rodinami /SI/ do múzea, boli sme 
u včelára, na Železnej studničke a pod. Zapájame sa do súťaží Klokan, Talentída. /VP/ 

- Využívame spoločenské hry, knihy, nielen učebnice. Vyrobili sme si pomôcky na slovné 
druhy. Vyrábame spolu pomôcky pre deti. Učebnice najmä na jazyky. /PP/ 

- Vyberám aktivity, ale výber nechávam aj na dieťa. /MD/ Keď je dobre, tak si deti vyberajú, 
keď horšie, tak ja. /MD/ Deti radi spolupracujú, keď niečo preberieme, ale príklady si robia 
už sami. /US/ 

- Áno, aj cez stretnutia „domškoláckych“ rodín. Vymieňame si skúsenosti, ale aj povzbude-
nia, ktoré niekedy potrebujeme. /SI/ 

- Boli sme v rámci informačných stretnutí s pani predsedníčkou občianskeho združenia pre 
domáce vzdelávanie na Slovensku. Potom sme si hľadali školu. Našli sme si školu v Jastrabej. 
Pozisťovali sme, čo treba. Cez pani predsedníčku sme hľadali rady. Stiahli sme si žiadosť, in-
dividuálny vzdelávací plán sme vypracovali. /LŠ/ Našli sme si garanta a v podstate tam nebol 
problém. Pri vybavovaní žiadosti o individuálne (domáce) vzdelávanie sme postupovali 
podľa internetu a na základe odporúčaní. /LŠ/ 

- Spolupráca s kmeňovou školou je veľmi dobrá. Aj oni sa učia, stále sa zlepšujú, naberajú nie-
len žiakov, ale aj skúsenosti. Máme zoznam odporúčaní, sú nám k dispozícii. Veľa nie je tre-
ba, ak nemáme problém. /SI/ 

- Keď bol syn prvák, tak sme ho nehodnotili. /HD/ Ako druhák, chcel žiacku knižku a zapiso-
vala som mu známky. /HD/ Fungovalo to ako motivácia. /MD/ Synovi som písala vysvedče-
nie, ale inak im nepíšem. Slovne ich chválim stále. /HD/ 

- Naše dieťa nechodilo do klasickej školy. /SI/ Povinné preskúšanie (všetky tri roky) bolo bez 
problémov. /HD/ Na preskúšanie sme sa poctivo pripravovali. Dávali sme si materiály do-
kopy, výrobky. Podľa učebných osnov sme sa učili a opakovali si. /OV/ 

- Sociálne zručnosti si rozvíjali napr. na krúžku výtvarnej výchovy. Na začiatku pani učiteľke 
tykali a spočiatku to nebrala veľmi dobre, ale ona sama ich naučila jej vykať. Nemajú pred-
stavu voči autorite ako deti zo školy. S rovesníkmi bez problémov. /SD/ 

- Na začiatku s realizáciou domáceho vzdelávania sme nemali žiadne problémy. /LŠ/ 

- Po prvom roku som pochopila, že potrebujeme lepší systém. /HV/ Neosvedčilo sa mi pra-
covať bez systému, museli sme učivo doháňať. /HV/ Oceňujeme aktivity vonku, /PV/ keď si 
môžeme aj niečo prakticky vyskúšať. /SV/ 

Protokol 3 - Úryvky výpovedí z hĺbkového rozhovoru – rodina č. 3 
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- Ja si osobne, veľmi nepamätám, na prvom stupni sme mali dobré učiteľky, na druhom stup-
ni sa na škole začali šíriť drogy. Stredná škola bolo utrpenie, boli sme zlý kolektív, učitelia 
boli prísni. Vysoká škola bola „paráda“. /SV/ 

- Nerozmýšľali sme nad inými alternatívami okrem domáceho vzdelávania, ale stále zvažuje-
me, kedy a ktoré dieťa vrátiť do tradičnej školy. /LŠ/ 

- O alternatívne pedagogické smery sa zaujímame napr. o Montessori školu, ale o „unschoo-
ling“ nie. Montessori, približne do 6. roku detí sme praktizovali, kým mali senzitívne obdo-
bie. Už sú starší, nepotrebujú veľa pomôcok. /SV/ 

- To záleží na dieťati. Starší je encyklopedický typ. Nie je treba byť pri ňom, učí sa sám. /US/ 
Keď bol štvrták, tak som mu na nejakú tému pripravovala materiály, napr. keď ho zaujímal 
Vesmír /OV/, tak som mu dala viac kníh, aby si porovnal rôzne pramene. Ja hovorím, že ich 
neučím, ja im nachystám materiály. /PP/ Druhý syn je druhák, má slabú vnútornú motivá-
ciu, ten potrebuje, aby som pri ňom bola. /MD/ 

- Veľa som si čítala aj pred tým, články, materiály, alebo ma inšpirovali ľudia. Odkladám si 
materiály z „Pinterestu“. Sledujem blogy mám, ktorých deti sú doma. Niečo príde aj samé. 
/PP/ 

- V rámci rodiny som to ja. /US/ Angličtinu máme vykrytú na jazykovej škole. /VP/ 

- Plánovali sme, ale tento rok nám to nevyšlo. Ak sa stretneme ako rodiny, tak je skôr oddych. 
Deti sa zahrajú a my sa porozprávame. Veľmi to nevyhľadávam, pri štyroch deťoch je to ná-
ročné. /SI/ 

- To sa stále mení. Väčšinou sme v jedálni. /VP/ Kým sme mali doma len jedného, tak som 
mu dávala rozpis úloh na týždeň. /HV/ Narodilo sa nám štvrté dieťa, ale vždy si niečo našiel. 
Mali sme pravidlo, 3 krát do týždňa sme písali diktát, zapisoval si to do kalendára. Keď sa 
pridal druhý syn, celý systém sa „prekopal“ a zmenil. /HV/ Má slabú motiváciu, pri ňom 
som musela trvať na povinnostiach. Keď sa blížilo preskúšanie, tak to bolo intenzívnejšie. 
Ale zavedený systém sa menil... bolo to rôzne. /HV/ Vieme podľa osnov, čo potrebujeme 
a podľa toho ideme. /OV/ 

- Používame veľmi veľa kníh. Chalani sú knihomoli. Typ pomôcok prevláda taký, aby deti na 
to prišli samé. Ale čím sú starší, tým menej pomôcok potrebujú. /PP/ 

- Snažíme sa ísť podľa toho, čo ich baví, ale sú veci, ktoré nás nepustia a musia ich splniť. 
/OV/ Deti domáce vzdelávanie myslím si, že baví. /SV/ 

- Stretávajú sa deti aj s inými deťmi v rámci domáceho vzdelávania. Sú rodiny, s ktorými sa 
poznáme. Sú to veci o učení, či nenašli lepšiu aktivitu na vybrané slová a tak sa inšpirujeme. 
Je to aj o povzbudení a otázkach, ako to zvládate, čo robíte pre to, aby deti spolupracovali. 
Navštevujú deti aj záujmové krúžky. /SI/ 

- Vybavovanie žiadosti o domáce vzdelávanie si už nepamätám, ale mali sme kontakt na školu 
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v Jastrabej, potom sme si naštudovali na internete, čo treba. Škola bola veľmi nápomocná. 
Nemali sme výrazné legislatívne prekážky. /LŠ/ 

- Pripravujeme sa priebežne na povinné preskúšanie. /HD/ Pripravujeme sa skôr tak, že ro-
bíme projekty, ktoré potom odprezentujú. Robia aj elektronické projekty, štvrták už musel 
robiť power point prezentácie. /OV/ 

- Sociálne zručnosti svojich detí stále to riešime, vždy keď je nejaký problém, máme tenden-
ciu, klásť si otázky, či je to dôsledok domáceho vzdelávania. Občas aj okolie na nás tlačí, kto-
ré nie je stotožnené s tým, aké sú deti. Prvý syn je samotár, druhý syn je veľmi spoločenský. 
Každý sa správa inak, ale spätná väzba od dospelých, keď sú s nimi, je pozitívna. Sú to deti, 
tak sa aj správajú. /SD/ 

- Nejaké prekážky pri začiatkoch s domácim vzdelávaním boli, to ako to prijalo okolie je rôz-
ne. /SD/ Každý si povedal svoj názor, stretávame sa s tým, že ako sa sociálne zaradia, keď sú 
doma, ale veľa času trávia s inými deťmi. /SD/ 

- Zavedenie povinností, to je veľké plus. To pomáha nastaviť morálku, učíme sa robiť veci, 
ktoré nemáme radi. Deti preberajú zodpovednosť za chod v domácnosti. /HV/ 

 

V jednotlivých protokoloch výpovedí/interpretácií sme získali hlavné myšlienky 
vyjadrené konkrétnou vetou (koncepty), ktoré boli zaradené do kategórií a identifikovali sa 
dôvody rozhodnutia sa pre individuálne (domáce) vzdelávanie v interpretáciách rodičov a 
o možnostiach uplatnenia individuálneho (domáceho) vzdelávania vzhľadom k špecifikám 
jednotlivých rodín, ktoré boli využité v interpretácii výsledkov výskumu (schéma 1, s. 80). 
 

Tabuľka 3 - Špecifiká rodiny 

Špeciálne vzdelávacie potreby dieťaťa. IDV je prirodzenou súčasťou detí. 
Individuálny prístup ku každému dieťaťu. Počet detí a finančné zázemie rodiny. 
Odovzdávanie vlastných hodnôt deťom. Výhodné vzdelávanie pre rodinu. 

 

Tabuľka 4 - Spôsob vzdelávania 

Uplatnenie Montessori pedagogiky v IDV. „Unschooling“ ako vzdelávací smer v IDV. 
Transmisívny model výučby je prekážkou 
podpory učebného štýlu dieťaťa.  

IDV ako spôsob podporovania učebného štýlu 
detí. 

  



72 
 

Tabuľka 5 - Legislatíva a kmeňová škola 

Legislatíva a podmienky realizácie IDV. Kmeňová škola ako garant IDV. 
Dostupnosť informácií o domácom vzdelávaní 
na internete. 

Občianske združenie pre domáce vzdelávanie 
je médium medzi rodinami a školou. 

 

Tabuľka 6 - Harmonogram vzdelávania 

Denný poriadok (režim) v rodine. Predpoludním povinné predmety.  
Popoludní krúžková činnosť. Chod rodiny a domácnosti. 
Závisí od počtu detí v rodine. Ranné rituály a špecifiká rodiny. 

 

Tabuľka 7 - Učiaci subjekt 

Učí prevažne iba matka (občas otec). Čiastočne učí starší súrodenec.  
Deti vo vyšších ročníkoch sa učia samy. Cudzí jazyk sa učia v jazykových školách. 
Rodič, ktorý je kvalifikovaný odborník. Odborníci v záujmových krúžkoch. 

 

Tabuľka 8 - Obsah vzdelávania 

Povinné predmety podľa učebných osnov. Námety rodičov doma vzdelávaných detí. 
Podľa záujmu detí a rodičov. Podnety zo života rodiny. 

 

Tabuľka 9 - Pomôcky a prostriedky 

Pracovné zošity k jednotlivým predmetom.  Vlastnoručne vyrobené rodičmi a deťmi. 
Učebnice k jednotlivým predmetom. Učebné pomôcky a didaktické prostriedky. 
Predmety domácej potreby. Detská literatúra a encyklopédie. 

 

Tabuľka 10 - Vzdelávacie prostredie 

Výlety do prírody a blízkeho okolia. Zapájanie sa do súťaží. 
Exkurzie v inštitúciách. Izba ako učebňa. 
Výučba prebieha za jedálenským stolom. Počas záujmových aktivít. 
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Tabuľka 11 - Socializácia dieťaťa 

Stretnutia s inými rodinami doma vzdeláva-
ných detí. 

Neformálne stretnutia s deťmi, ktoré nie sú  
v „domácej škole“. 

Celoslovenské stretnutia „domácich školákov“. V každodennom bežnom živote dieťaťa  
a rodiny. 

Počas krúžkov, výletov, exkurzií s pod. Závisí od typológie osobnosti dieťaťa. 

 

Tabuľka 12 - Spolupráca s inštitúciami 

Spolupráca s kmeňovou školou pri povinnom 
preskúšaní dieťaťa. 

Spolupráca s inými rodinami doma vzdeláva-
ných detí. 

Poradenstvo zo strany kmeňovej školy. Navštevovanie záujmových krúžkov. 

 

Tabuľka 13 - Motivácia dieťaťa 

Dieťa sa samo rozhoduje pre aktivitu a hru. Realizácia aktivít podľa záujmu dieťaťa. 
Rodič motivuje vlastným konaním. Zavedenie žiackej knižky a vysvedčenia. 
Príprava materiálov zo strany rodiča. Povzbudzovanie dieťaťa zo strany rodiča. 

 

Tabuľka 14 - Hodnotenie dieťaťa 

Deti sa hodnotia samy. Hodnotí rodič, obaja rodičia. 
Klasifikačné hodnotenie. Slovné hodnotenie. 
Deti nevyžadujú hodnotenie. Hodnotenie pomocou obrázkovej pečiatky. 

5.7.1  Výstupy z realizovaného kvalitatívneho výskumu a ich interpretácia 

Perspektíva nazerania na dôvody rozhodnutia sa pre individuálne (domáce) 
vzdelávanie v interpretáciách rodičov a o možnostiach jeho uplatnenia vzhľadom  
k špecifikám jednotlivých rodín z pohľadu subjektov zapojených do kvalitatívneho 
výskumu je znázornená graficky (pozri schému 1). 

Samotní rodičia doma vzdelávaných detí boli neodmysliteľným zdrojom poznania  
z dôvodu, že práve oni sa rozhodli pre individuálne (domáce) vzdelávanie a túto formu 
vzdelávania aj realizujú. Reflexia mala zásadný význam na pochopenie toho, čo sa počas 
výskumu dialo. Opisuje činnosti a konania subjektov, zoskupuje myšlienky a následné, už 
ucelenejšie predstavy o tom, čo bolo prežité, čo bolo pochopené. Analyzuje komplexné 
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skúsenosti z realizácie výskumu, ktoré vyvodzuje na základe záverov z toho, čo bolo 
získané, a hlavne interpretuje všetko, čo sa udialo. 

Rozhodnutie pre individuálne (domáce) vzdelávanie 

Téma školy sa vyskytuje vo všetkých rozhovoroch, je prítomná priamo aj nepriamo, 
v rôznych častiach rozhovorov. Primárne je téma školy prítomná kvôli rozhodnutiu 
rodičov pre individuálne (domáce) vzdelávanie. Domnievame sa, že problematický vzťah 
ku škole nie je hlavná pohnútka k individuálnemu (domácemu) vzdelávaniu, hoci sme sa 
na skúsenosti so školou účastníčok pýtali. Subjekty výskumu v rozhovoroch opisujú svoje 
vlastné frustrujúce zážitky zo školy a školského prostredia (ako napr. neprispôsobenie 
nárokov učiteľov schopnostiam detí, nevhodné prostredie v žiackom kolektíve, až po 
trápenie sa v škole a pod.). Určitú rolu zohrávajú aj hodnoty, ktoré chcú rodičia deťom 
„vštepovať“. Individuálne (domáce) vzdelávanie umožňuje rešpektovanie individuálnych 
potrieb dieťaťa, či sú to diagnostikované špeciálne vzdelávacie potreby alebo psychologické 
potreby. 

V prípade rodín č. 1 a č. 3, niektoré z detí nastúpili do individuálneho (domáceho) 
vzdelávania až po tom, ako navštevovali klasickú školu. Individuálne (domáce) vzdelávanie 
pre nich bolo voľbou, ako vyriešiť problém so školou. Spokojnosť a zdravý vývin dieťaťa bol 
u nich na prvom mieste. Ďalej zohľadňovali potrebu dieťaťa pre hru a voľný čas, tiež sa 
ukázali v škole určité negatívne javy socializácie ich detí. Do hry vstupujú obavy rodičov 
(ako napr. pokles motivácie k učeniu sa, menej času na oddych, potreba individuálne sa 
venovať dieťaťu a pod.). 

Z výpovedí všetkých troch rodín vyplýva že potenciál vzdelávania nespočíva iba  
v tom, že deti obsiahnu určité kvantum vedomostí. Participantky výskumu (matky) citlivo 
interpretujú, že nemali žiadny dosah na vzdelávanie a výchovu dieťaťa, keď bolo v škole. 
Podľa S. Štecha (2003) práve tesný vzťah k vlastnému dieťaťu môže byť naopak na prekážku 
jeho zdravému vývinu v období sekundárnej socializácie. Dieťa potrebuje pevnú štruktúru 
miest, osôb a rolí, v ktorej nedochádza ku konfúzii, k zámene rol. Aj J. Prokop (2002) tvrdí, 
že je tu rozpor pocitov zo súčasného zvládania afektívnej roly matky a úloha náročnej 
učiteľky. Základným problémom je náročné zvládanie oboch rolí v jednej osobe. 

Vzdelávanie detí v domácom prostredí 

Čo sa skrýva za konkrétnym rozhodnutím rodičov vzdelávať svoje deti práve doma? 
V ich odpovediach bolo možné identifikovať tri osobitné dôvody: 1) dôvody špecifické pre 
danú rodinu; 2) dôvody spojené so „školovaním“; a 3) dôvody spojené s domácim 
vzdelávaním. Tieto dôvody sa navzájom prepájajú a kombinujú. 
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Dôvody špecifické pre danú rodinu sú prvou núdzovou voľbou v prípadoch, keď 
rodičia nenájdu iné riešenie. Z dočasného riešenia sa však môže stať trvalé riešenie. Je 
pritom zaujímavé, že individuálne (domáce) vzdelávanie tu najskôr vystupuje ako núdzové 
opatrenie, z ktorého sa neskôr, podľa rodiča, stáva plnohodnotná náhrada za školskú 
dochádzku. 

Pokiaľ sa rodičia počas svojej vlastnej vzdelávacej dráhy stretli s existujúcou 
„zárodočnou“ formou individuálneho (domáceho) vzdelávania, táto skúsenosť často 
determinovala ich rozhodnutie pre individuálne (domáce) vzdelávanie svojich detí (sú to 
dôvody spojené so „školovaním“). Forma vzdelávania zohráva dôležitú úlohu. Niektorí 
rodičia preferujú vlastné vzdelávanie, ale obávajú sa vzdelávania iných detí. Dôvodom 
môže byť aj skutočnosť, že neveria vlastným pedagogickým schopnostiam a nechcú niesť 
zodpovednosť za výsledok svojho „didaktického“ postupu. Pripúšťajú myšlienku, že ich 
model vzdelávania je vhodný len pre ich vlastné dieťa. 

 

 

Schéma 1 – Dôvody rozhodnutia pre IDV a jeho realizácia z pohľadu subjektov výskumu 
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Legislatíva a spolupráca s kmeňovou školou 

V teoretickej časti publikácie uvádzame, aké legislatívne opatrenia je potrebné 
spĺňať a dodržiavať, ak sa rodičia rozhodnú pre individuálne (domáce) vzdelávanie. 
Predsedníčka občianskeho združenia pre domáce vzdelávanie tvrdí, že ich občianske 
združenie je rodinám nápomocné v problematike legislatívy. 

Rovnako predsedníčka občianskeho združenia poukazuje na zákon, ktorý nechápe 
rodiča ako odborníka vzdelávať, čo vyvoláva polemiky medzi učiteľmi. Podľa jej názoru 
zanietený rodič je odborník. Matka dokáže učiť svoje deti a škola by mala prijať, že rodič je 
partnerom, pretože učí deti, aj keď svoje vlastné. Tento názor tiež považujeme za dosť 
polemický. Nevieme, na základe čoho predsedníčka občianskeho združenia tvrdí, že rodič 
je odborník. Každý rodič je odborník? Na výučbu nie je potrebná žiadna odborná 
kvalifikácia? Ak by to tak bolo, tak prípravu učiteľov na vysokých školách môžeme zrušiť. 
Legislatíva vyžaduje, aby aspoň jeden z rodičov mal kvalifikáciu pre 1. stupeň základnej 
školy. Zároveň sa pripúšťa možnosť mať garanta pre túto formu vzdelávania. Je 
postačujúce, ak občianske združenie alebo kmeňová škola ponúkne garanta a zákonná 
požiadavka je splnená. Z toho dôvodu Štátna školská inšpekcia vo svojej správe požaduje, 
aby pri kontrolnej skúške dieťaťa na kmeňovej škole okrem zákonného zástupcu bola 
prítomná aj osoba, ktorá žiaka vzdeláva (podľa § 24 ods. 5 písm. f). A aká je prax? Rodičia 
sa snažia skĺbiť prežívanú realitu individuálneho (domáceho) vzdelávania s legislatívnymi 
ukotveniami. Dôležitejšia je však pre nich skúsenosť s kmeňovou školou. Oceňujú 
predovšetkým pomoc kmeňovej školy. V prípade rodín je to základná škola s materskou 
školou Jastrabá. 

Po skúsenostiach, ktoré školy majú s dištančným vzdelávaním v súčasnosti počas 
pandémie, by sa mohol tento systém vzdelávania zaviesť aj pre deti v individuálnom 
(domácom) vzdelávaní, či už poskytovaním učebného materiálu, zapájaním 
„domškolákov“ do rôznych aktivít, prípadne ich viac zapájať do vzdelávania dištančnou 
formou. 

Hodnotenie detí v individuálnom (domácom) vzdelávaní 

V zmysle legislatívneho opatrenia zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) sa vyžaduje, aby kmeňová škola vykonala preskúšanie žiaka 
v individuálnom (domácom) vzdelávaní raz za polrok. S prípravou na preskúšanie rodinám 
pomáhajú kmeňové školy (uvádza riaditeľ kmeňovej školy L. Zimčík, 2011). Naopak, 
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predsedníčka občianskeho združenia uvádza, že v problematike legislatívy je rodinám 
nápomocné občianske združenie pre domáce vzdelávanie, predovšetkým. 

Skúmali sme, akým spôsobom hodnotia rodičia výsledky a pokroky svojich detí. 
Deti nepoznajú známkovanie, ale hodnotenie môže byť pre ne dôležité. Dieťa nemá 
možnosť porovnať svoje výsledky s inými deťmi. Zaujímali sme sa, či matky hodnotia 
výsledky svojich detí. Vzdelaní a rozhľadení rodičia chcú mať vzdelané a sebavedomé dieťa, 
ktoré vie a dokáže vyjadriť svoj názor. Participantky (matky) si na začiatku museli upresniť 
ciele vzdelávania a do akej miery ich ciele korešpondujú s cieľmi štátneho vzdelávania. 
Rozdielne názory vedú k možným rozporom. 

Najbežnejším spôsobom hodnotenia v školskom prostredí je testovanie žiakov. Aj 
deti v individuálnom (domácom) vzdelávaní môžu vypracovávať cvičné testy, ktoré ich 
pripravujú na polročné hodnotenie. Nie všetky deti dobre zvládajú stres, ktorý vyplýva 
z testovania, preto považujeme za správne, že pri polročnom hodnotení žiaka na kmeňovej 
škole sa berú do úvahy aj portfóliá, kde sa žiaci preukazujú svojou vlastnou polročnou 
prácou doma. 

Úlohu a obsah portfólia uvádzame v teoretickej časti (napr. pozri podkapitolu 2.3; 
kapitolu 4). Ide o súbor prác žiaka zozbieraných za určité časové obdobie učenia sa, ktoré 
poskytuje rôzne informácie o skúsenostiach a jeho pracovných výsledkoch. Zachytáva  
a uchováva celý rad informácií o rozvoji a pokroku žiakovej práce. Slúži ako pomôcka na 
sledovanie, dokumentáciu a hodnotenie procesu učenia sa. Ide nielen o poznanie, ale aj 
schopnosti a spôsobilosti žiaka. 

So vzdelávaním súvisí aj spôsob hodnotenia. Cieľom hodnotenia  je  predovšetkým 
povzbudenie a podnietenie žiaka v jeho práci. Aj deti v individuálnom (domácom) 
vzdelávaní by mali byť na hodnotenie pripravené. Rodič môže hodnotenie realizovať napr. 
na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých bude sledovať jeho rozvoj, progres 
v úrovni napredovania a zároveň hodnotenie využije na vnútornú motiváciu dieťaťa  
k aktívnemu učeniu sa. Rovnako je nežiadúce dieťa premotivovať, byť neobjektívny 
a nezaslúžene ho chváliť, ale vytvárať mu reálny obraz o jeho schopnostiach. 

Edukačné prostredie individuálneho (domáceho) vzdelávania podľa našich zistení 
tvorí predovšetkým jedna miestnosť v dome, napr. kuchyňa, obývačka a pod. Deti majú aj 
svoj pracovný stôl. Učia však aj v exteriéri, vzdelávanie nie je podľa subjektov výskumu 
priestorovo ani časovo ohraničené (ako upozorňuje aj ŠŠI, 2019). Pracovné prostredie, 
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ktoré majú deti k dispozícii doma, nám pomohli zdokumentovať aj fotografie. Tými sme  
v niektorých rodinách zachytili nielen samotné miesto učenia sa detí, ale aj výsledky 
individuálneho (domáceho) vzdelávania v podobe projektov, lapbookov a rôznych iných 
ručne vyrábaných vzdelávacích pomôcok a materiálov. 

Rodičia navyše tým, ako rozprávajú o individuálnom (domácom) vzdelávaní 
svojich detí, prirodzene a častokrát aj mimovoľne poodhalili svoj individuálny prístup  
k učeniu sa detí. Rodičia využívajú pri učení sa učebnice, pracovné zošity, písanky, 
takpovediac tradičné pomôcky, prípadne si pomôcky vyrobia. Inšpirujú sa predovšetkým 
na internetových fórach a vyberú si to, čo je vhodné pre ich rodinu. 

   

Obrázok 1 - Lapbook: O mne  Obrázok 2 - Lapbook: Hrady 

 

   

Obrázok 3 - Lapbook: Herbár  Obrázok 4 - Lapbook: Včely 

 

   

Obrázok 5 - Čitateľský denník  Obrázok 6 – Pomôcky 
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Hľadanie vhodného spôsobu vzdelávania v individuálnom (domácom) 
vzdelávaní 

Rodiny našich participantov boli viacpočetné. Ak sa rodič rozhodne pre 
individuálne (domáce) vzdelávanie, tak do tohto vzdelávania väčšinou zapája aj ostatné 
deti. Vtedy sa musí prispôsobiť dennému režimu všetkých detí. V prípade rodiny č. 2 a č. 3 
aj batoľatám. Participantky vo vzdelávaní využívajú rôzne prvky alternatívneho konceptu 
pedagogiky Márie Montessori, vyrábajú si vlastné pomôcky, absolvujú workshopy a pod. 
Hovoriť o sebe, že učím podľa konceptu pedagogiky Márie Montessori je v tých prípadoch 
dosť odvážne. Z odpovedí vyplýva, že koncept Márie Montessori chápu dosť zúžene, a to na 
tvorbu učebných pomôcok. Učebné pomôcky na primárnom stupni sú bežnou súčasťou 
výučby, nakoľko u dieťaťa v tomto veku prevláda konkrétne myslenie. 

Pýtali sme sa aj na „unschooling“. Ide o vysoko individualizovaný vzdelávací smer. 
Všetky tri rodiny sa však zhodujú v tom, že tento smer nie je pre ne vyhovujúci. Subjekty 
výskumu zdôrazňujú, že je dôležitý poriadok vo vzdelávaní, resp. celodenný režim 
fungovania rodiny. „Unschooling“ je forma individuálneho vzdelávania zameraná na 
aktivity iniciované samotnými deťmi v presvedčení, že čím je učenie sa osobnejšie, tým je 
pre dieťa zmysluplnejšie, zrozumiteľnejšie, a preto aj užitočné. Je to forma neformálneho 
vzdelávania, ktorá spochybňuje užitočnosť štandardných vzdelávacích programov,  
v ktorých sa vyučovanie uskutočňuje konvenčnými metódami a kde sú výsledky 
vzdelávania overované štandardizovanými testami. Spochybňuje aj tzv. „nútený“ kontakt  
s deťmi rovnakej vekovej skupiny, nátlak robiť domáce úlohy, bez ohľadu na to, či to dieťaťu 
pomôže v jeho individuálnej situácii. Spochybňuje aj autoritu učiteľa aj tradičný spôsob 
výučby (transmisívny model výučby). Kritici „unschoolingu“ to vidia ako extrémnu 
výchovnú filozofiu, s obavami, že budú deti zanedbávané, že im bude chýbať veľa vecí, 
ktoré sú dôležité pre ich budúci život, nezažijú pocit, aké to je, keď musíte robiť niečo, čo 
nechcete robiť a chýba im pravidelná činnosť, disciplína a motivácia svojich školských 
rovesníkov. Navrhovatelia „unschoolingu“ (ako napr. J. Holt, 2018) tvrdia presný opak. 
Samoštúdium v neakademickom, často prirodzenom a diverzifikovanom prostredí je oveľa 
efektívnejšie, zachováva vrodenú zvedavosť, podporuje tvorivosť, individualitu. Učí detí, 
ako získavať nové poznatky a rýchlo sa orientovať v neznámych situáciách. Podľa zástancov 
„unschooling“ lepšie pripraví dieťa na zvládnutie úloh „skutočného sveta“ ako klasická 
škola. Prevažná väčšina odborníkov s týmto názorom nesúhlasí. Participantky v našom 
skúmaní sa na „unschooling“ necítia byť kompetentné. Zároveň majú obavy, že by mohli 
zanedbať podstatné okamihy vo vzdelávaní svojich detí. V začiatkoch individuálneho 
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(domáceho) vzdelávania rodiny narážali na rôzne prekážky. Niektorí túto fázu vyslovene 
hodnotia ako neistú, plnú pochybností a postupov, ktoré sa im neosvedčili. Rodičia doma 
vzdelávaných detí si často spájali predstavy, či očakávania o individuálnom (domácom) 
vzdelávaní s počiatočným rozčarovaním. Rodičia predpokladajú, že všetky deti v domácom 
vzdelávaní prirodzene excelujú, učenie sa je pre nich vždy zábava. Ak má však dieťa 
preukázať svoje pokroky vo vzdelávaní v pravidelnom preskúšavaní, „unschooling“ je pre 
nich len utópiou. Ukázalo sa, že v počiatočnom štádiu individuálneho (domáceho) 
vzdelávania museli „bojovať“ s neochotou a odporom k učeniu sa či nedostatočnou 
vnútornou motiváciou dieťaťa. 

Ďalšia otázka v interview sa týkala samostatnosti. Mnohí rodičia si kladú 
nasledovné otázky: Kde je hranica neustálej pomoci a samostatnosti? Dokedy má byť pri 
ňom rodič a pomáhať mu? Ako sa má rodič zapájať do rôznych projektov? Začiatok 
povinného vzdelávania je najkritickejší. Vtedy by mu mal rodič pomáhať a usmerňovať ho. 
Dieťa sa musí naučiť, ako sa má doma pripravovať. Dieťa má nadobudnúť systém 
domáceho učenia sa. Čím je dieťa menšie, tým väčšiu pozornosť si pri učení sa vyžaduje. 

Zaujímala nás aj motivácia detí k učeniu sa. Dokáže rodič motivovať svoje dieťa 
k učeniu sa, keď ho doma môže rozptyľovať veľa podnetov? (ako napr. prítomnosť iných 
ľudí, plačúci súrodenec, domáce povinnosti, lákadlá v podobe médií, zábavy a pod.). Pri 
vyučovaní často poukazujeme na prevládajúcu vonkajšiu motiváciu tradičnej školskej 
výučby (transmisívneho modelu výučby). Teraz, pri domácom učení sa môže ukázať, že sa 
mnohé deti bez týchto vonkajších motivátorov učiť nechcú. Na druhej strane ich môže 
motivovať to, že postupujú vlastným tempom. V škole niektorí žiaci často nestíhajú, 
nevedia sa dostatočne sústrediť, potrebovali by častejšie prestávky. Rodič pri učení dieťaťa 
môže rešpektovať denné krivky jeho výkonnosti a učeniu sa venovať vtedy, keď sa cíti 
najviac vitálne a pripravené na učenie sa. 

Subjekty výskumu problém s motiváciou detí do učenia sa nevideli. Väčšina rodičov 
vyzdvihuje iba prednosti individuálneho (domáceho) vzdelávania, riziká a iné 
nebezpečenstvá s touto formou vzdelávania si nepripúšťajú. Je to jedným z dôvodov, prečo 
rodičia so svojimi deťmi v tejto forme vzdelávania zotrvávajú. Výhodu individuálneho 
(domáceho) vzdelávania vidia v tom, že deti majú možnosť rozvíjať svoje nadanie  
a individuálne záujmy. Ako najväčšiu nevýhodu vidia rodičia v tom, že majú len jeden 
príjem. 

Jedna z otázok interview v tomto skúmaní bola zameraná tiež na výber učebných 
materiálov a možností ich využitia v spôsoboch vzdelávania dieťaťa. Rodičia nasledujú 
obsah učiva, ktorý je daný v jednotlivých učebniciach. Keď hovoríme o prvom stupni, tak si 
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vyberajú z povinných predmetov (slovenského jazyka a matematiky). V prípade predmetu 
vlastiveda a prírodoveda realizujú učivo podľa záujmu detí. Ukazuje sa, že v individuálnom 
(domácom) vzdelávaní rodičia postupujú podľa harmonogramu, ktorý im predkladá 
kmeňová škola. Ako uviedli, dodržiavajú systém, ktorý im nedovolí dostať sa do chaosu. 
Rodičia viac rešpektujú záujem dieťaťa, ale deti v podstate neučia, nechávajú im priestor na 
samoštúdium. Témam, ktoré dieťa zaujmú, venujú väčší časový priestor a dbajú aj na to, 
aby dieťaťu zostal čas na záujmové aktivity. 

Ďalšia otázka bola zameraná na to, či sú v kontakte s inými rodinami, ktorí majú 
dieťa v individuálnom (domácom) vzdelávaní. Nazdávali sme sa, že kontakt s rodinou 
v podobnej situácii je výbornou inšpiráciou pre obidve strany, či už pri výbere tém výučby 
alebo vzájomnej pomoci vo vzdelávaní detí (ako napr. matka učiteľka, matka lektor 
anglického jazyka a pod.). Dané možnosti vzájomnej inšpirácie a vzájomnej podpory naše 
participantky veľmi nevyužívajú. Je to na škodu veci, pretože aj táto forma socializácie by 
deťom v individuálnom (domácom) vzdelávaní veľmi pomohla. Rodičia spolu môžu prísť 
na to, ako spôsob vzdelávania zefektívniť. Spoločné vzdelávanie rodín môže slúžiť aj ako 
psychohygiena, kedy sa deti spolu zahrajú a rodičia si vymenia skúsenosti. 

Harmonogram individuálneho (domáceho) vzdelávania 

Keďže sú deti doma, majú možnosť vybrať si činnosti a venovať sa tomu, čo ich 
zaujíma. Zároveň sa však rodiny snažia dodržať harmonogram a poriadok, na ktorom sa 
dohodli. Pre participantky výskumu (matky) je dôležité zorganizovať si predpoludnie 
zároveň aj starostlivosť o mladšie deti. Staršie deti sa zapájajú do starostlivosti o mladších 
súrodencov. Rodiny si však na začiatku dňa povedia, čo ich čaká a čo budú robiť.  
V domácom prostredí rodín, ktoré sa zúčastnili výskumu, neprebieha učenie na jedinom 
fixnom a vyhradenom mieste. Naopak, možno hovoriť o tendencii k variabilite domáceho 
pracovného miesta, keďže domáce učenie sa uskutočňuje v rôznych priestoroch bytu alebo 
domu. Deti v individuálnom (domácom) vzdelávaní majú podobne ako deti dochádzajúce 
denne do školy svoj písací stôl v detskej izbe. Ten je primárne určený na učenie sa. Neučia 
sa však výhradne pri ňom, ale podľa vyjadrenia rodičov v rovnakej miere využívajú aj 
spoločné priestory bytu alebo domu, napr. kuchyňa, obývačka, záhrada a pod. 

Rodičia majú zážitky nielen z prítomnosti pri napredovaní dieťaťa, ale aj z toho, že 
sú pri svojom dieťati vo chvíli, keď sa naučí čítať, či písať a interpretujú to tak, že práve oni 
to s ním dosiahli. Umožňuje to istú kontinuitu učenia a učenia sa v rodine, dieťa s rodičmi 
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urobilo nielen prvý krok, ale i spočítalo svoj prvý príklad. Dalo by sa povedať, že 
individuálne (domáce) vzdelávanie je veľkým zážitkom samo osebe. 

Výraznou prednosťou individuálneho (domáceho) vzdelávania oproti klasickej 
školskej dochádzke je podľa rodičov efektivita učenia a učenia sa (ako napr. šetrenie času, 
získanie rovnakého výsledku za oveľa menší čas a pod.). K tomu sa pridáva i časová 
flexibilita, keďže nie sú pevne stanovené rozvrhy jednotlivých dní. Na to môžeme nadviazať 
otázkou, čo sa rodinám osvedčilo. Už sme vyššie spomínali, že dôležité je dodržať 
harmonogram učenia a učenia sa. Ak vedia dodržať systém, ktorý si nastavili môžu vidieť 
za sebou výsledok, ktorý má pozitívny účinok. V začiatkoch individuálneho (domáceho) 
vzdelávania rodiny zisťujú, čo je vyhovujúce a čo nie. Postupne zavádzajú systém, ktorý 
vyhovuje tempu rodiny. Pre rodiny je veľkým pozitívom i to, že je eliminovaný celkový 
rodinný stres spojený so školskou dochádzkou. 

Jednou z obáv rodičov je slabší rozvoj sociálnych zručností detí. V prípade rodiny  
č. 3 si matka kladie otázky, či pri komunikačných problémoch nezohráva svoju rolu práve 
individuálne (domáce) vzdelávanie. Rodičia sa snažia zabezpečiť dostatok sociálnych 
kontaktov, aby deti boli nezávislé (samostatné). Treba si však uvedomiť, že každé dieťa je 
individuálna osobnosť, a aj skúsenosť, napr. v prípade rodiny č. 1 sa ukazuje, že zdatnosť 
dieťaťa v sociálnom prostredí súvisí s jeho povahou a nie s tým, či je v domácej škole. Deti 
však môžu mať rozdielnu predstavu o autorite voči dospelému človeku. Komunikácia  
s rovesníkmi im nemusí robiť žiadne problémy. 

Pomery v individuálnom (domácom) vzdelávaní a jeho časové výhody poskytujú 
podľa rodičov priaznivé podmienky pre efektívnosť tejto formy vzdelávania a pre 
všeobecný rozvoj detí. Podľa participantiek výskumu sa deti doma naučia viac, majú širší 
kultúrny rozhľad, sú prirodzené, samostatné a vyspelé. Rodičia tiež uvádzajú prínos 
individuálneho (domáceho) vzdelávania na rozvoj emočnej inteligencie detí. 

5.8  Výskumné zistenia 

V skúmaní sme získali repertoár možných názorov, stanovísk, aké sa v komunite 
rodičov doma vzdelávaných detí vyskytujú o dôvodoch rozhodnutia pre individuálne 
(domáce) vzdelávanie a možnostiach jeho uplatnenia vzhľadom k špecifikám jednotlivých 
rodín. Prostredníctvom interpretácie a vzájomného vydiskutovania sme identifikovali 
spektrum názorov a pohľadov na otázky, prečo sa rodičia rozhodujú pre individuálne 



 

 
83 
 

 

(domáce) vzdelávanie a aké možnosti individuálneho (domáceho) vzdelávania uplatňujú. 
Tieto názory a pohľady sú ilustrované ich konkrétnymi vlastnými skúsenosťami. Išlo 
o dostupný zámerný výber výskumnej vzorky, troch rodín doma vzdelávaných detí. 
(Vy)skúmané javy boli prítomné v rozsahu pokrytia všetkých subjektov. 

Najzávažnejšie výskumné zistenie spočíva v tom, že na Slovensku primárna 
prekážka individuálneho (domáceho) vzdelávania pramení z jeho legislatívneho ukotvenia. 
Pokiaľ jeden z rodičov nemá vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogických 
zamestnancov pre 1. až 4. ročník základnej školy, musí rodina hľadať garanta, ktorý bude 
vykonávať dohľad nad domácim vzdelávaním ich dieťaťa. Rodiny legislatívu neodmietajú, 
zákon rešpektujú a vďaka pomoci občianskeho združenia pre domáce vzdelávanie sa v nej 
dokázali dobre zorientovať. Okrem legislatívy musia rodiny spolupracovať s kmeňovou 
školou pri preskúšaní detí. Rodiny hľadajú školy, ktoré sú naklonené individuálnemu 
(domácemu) vzdelávaniu. Rodiny pristupujú k príprave na preskúšanie zodpovedne, 
vytvárajú si portfólio projektov a pracovných listov. Skúsenosti doma vzdelávaných detí  
z preskúšania nie si stresujúce, skôr pozitívne. 

Ďalším výskumným zistením je, že deti v individuálnom (domácom) vzdelávaní 
majú spravidla veľmi rôznorodé sociálne kontakty. Tradične, bez ohľadu na spôsob plnenia 
školskej dochádzky, je prvým miestom socializácie detí rodina. Všetky tri rodiny sú 
viacdetné, takže deti obklopuje aj súrodenecký kolektív. Deti navyše denne navštevujú 
rôzne záujmové aktivity, ktoré môžu byť jednak podľa individuálnych záľub detí a rovnako 
počas nich deti absolvujú „domškolácku“ výučbu výchov (ako výtvarnej, hudobnej  
a telesnej výchovy). Väčšinou ide o záujmové aktivity, ktoré navštevujú aj deti zaradené  
v normálnej školskej dochádzke. Rodičia dbajú na praktický aspekt vzdelávania v živote 
dieťaťa a ťažia z potenciálu, ktorý im individuálne (domáce) vzdelávanie prináša v podobe 
harmonických vzťahov, učenia sa a učenia v rodine a lepšie využitého času pre individuálny 
rozvoj dieťaťa. Je tu viditeľná snaha separovať sa od inštitúcie školy a podriaďovať sa jej len 
v prípadoch, kedy je nevyhnutné a zákonom stanovené. Za najvýznamnejší prínos 
považujú všetci rodičia individuálny prístup k dieťaťu a možnosť korigovať tempo  
a zameranie jeho rozvoja. Limit individuálneho (domáceho) vzdelávania vidia v ťažšej 
schopnosti skĺbiť chod celej domácnosti súčasne so vzdelávaním. Rodičia, ktorí sa rozhodli 
pre individuálne (domáce) vzdelávanie majú väčšinou pevne stanovené morálne hodnoty, 
ktoré chceli svojim deťom odovzdať a o ktorých sa domnievajú, že v prostredí školy 
absentujú. Títo rodičia sa neboja prevziať za dieťa zodpovednosť, sprevádzať ho životom do 
doby, než bude dostatočne zrelé na to, aby sa v ňom dokázalo samo obratne pohybovať  
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a zároveň mu tak predĺžiť detstvo. S vyššie zmieneným súvisí tiež možnosť venovať sa 
dieťaťu individuálne, rešpektovať jeho osobnosť so všetkými zvláštnosťami a prispôsobiť 
tomu učenie a učenie sa ako po stránke metodickej, časovej, tak čiastočne i po obsahovej 
stránke. Rozpor medzi školou a rodinou v individuálnom (domácom) vzdelávaní nastáva 
práve vo chvíli, keď príde reč na problematiku kurikula, vzdelávacieho obsahu. Tradičná 
škola je chápaná ako inštitúcia, ktorá má oprávnenie na vzdelávanie a dokáže najlepšie čo, 
kedy a ako dieťa naučiť. Tomu čelí však aj doma vzdelávacia rodina, ktorá sa snaží obhájiť 
svoje výsadné postavenie v živote každého dieťaťa. Tradičná škola má však svoje 
obmedzenia a limity, ktoré môže práve rodina veľmi dobre a úspešne kompenzovať. 
Rodiny tak reagovali na niektoré z nedostatkov tradičných škôl, pričom sa domnievali, že je 
v ich silách vyvážiť, alebo ich dokonca prevýšiť. 

Ďalším výskumným zistením je, že individuálne (domáce) vzdelávanie, ako sa 
ukazuje, je jav, v ktorom súvisí všetko so všetkým, preto na dôvody rodičov, ktoré ich viedli 
k tejto alternatíve, nadväzuje zamyslenie sa nad kladmi a zápormi tejto formy výučby. 
Rodičia sa zhodli na tom, že individuálne (domáce) vzdelávanie veľmi pozitívne ovplyvňuje 
kvalitu rodinných vzťahov a celkovú klímu domácnosti. Väčšina z nás žije s predstavou, 
alebo má dokonca tú skúsenosť, že tráviť s niekým v podstate dvadsaťštyri hodín denne, 
môže byť samo o sebe dosť náročné, keď sa k tomu pridá napätie, stres a nezhody súvisiace 
s tým, keď má rodič niečo naučiť svoje dieťa. Rodič vzdelávajúci svoje dieťa doma síce tiež 
musí, ale zároveň sa predpokladá, že predovšetkým chce, čo sa v oboch prípadoch na 
vzájomných vzťahoch a celkových výsledkoch vzdelávacieho procesu pravdepodobne 
podpíše. 

Čo ovplyvňuje podobu IDV v jednotlivých rodinách? 

V prvom rade a veľmi významne, podobu tohto vzdelávania ovplyvňuje už 
mnohokrát zmienená inštitúcia školy so svojimi požiadavkami. Subjekty tohto výskumu 
boli evidentne spokojní, ale keby sa im dostávalo viac pochopenia a právomoci ohľadne 
toho, ako môžu s výchovou a vzdelávaním vlastného dieťaťa naložiť, situácia by bola lepšia. 
Práve preto je dôležité zo strany školy snažiť sa o kompromis, pokiaľ je to možné, 
komunikovať na partnerskej úrovni a i prejaviť pochopenie a dôveru v to, čo (vy)konávajú. 
V individuálnom (domácom) vzdelávaní je legislatívne nastavený určitý poriadok, avšak 
ako všade inde, ide o ľudský faktor. Na základe nášho výskumu môžeme zhodnotiť, že 
individuálne (domáce) vzdelávanie môže byť vhodnou alternatívou školy. Individuálne 
(domáce) vzdelávanie je narastajúci trend, ktorý reflektuje nespokojnosť rodín so školským 
systémom (ide o zohľadnenie individuálneho prístupu ku každému dieťaťu). 
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5.9  Diskusia 

Hlavným výskumným cieľom bolo identifikovať priebeh IDV z pohľadu rodičov 
doma vzdelávaných detí. Rodičia v rozhovoroch vyjadrili svoje dôvody, ktoré ich viedli 
rozhodnúť sa pre domácu školu. Tieto dôvody pre IDV sa rôznym spôsobom prelínajú 
naprieč rodinami a kombinujú sa medzi sebou, nezaznamenali sme, že by sa vyskytovali 
izolovane. V rodinách sa neobjavuje iba jeden dôvod pre IDV, aj keď participanti často 
považujú jeden z motívov za dominantný. 

V polemike o IDV sa objavuje názor o plytvaní časom. Rodičov pre IDV nasmeruje 
prehodnotenie spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa v klasickej škole. V prípade rodín 
zapojených do tohto výskumu sa objavuje iba jedno dieťa so špeciálnymi potrebami a to  
v prípade rodiny č. 1. Je to z toho dôvodu, že škola neposkytla dieťaťu očakávaný 
individuálny prístup. Rodičia sú presvedčení, že rodičovská zodpovednosť voči dieťaťu je 
prvotná a nedeliteľná, a rodičia majú zaisťovať nielen výchovu, ale aj vzdelávanie svojich 
detí. Zároveň však dodávajú, že je občas náročné zosúladiť učenie školopovinných detí so 
starostlivosťou o mladších súrodencov. 

Participantky výskumu (matky) vzdelávanie v prvých ročníkoch považujú za 
dostatočne všeobecné na to, aby ho mohol „domškolákovi“ poskytnúť bežne vzdelaný rodič 
a zároveň vzdelávanie svojich detí považujú za natoľko dôležité, že ho nepovažujú za 
vhodné zveriť cudzím ľuďom. Podľa S. Štecha (2003) minimálne dva odbory nám totiž 
naznačujú, že práve tento afektívne tesný vzťah k vlastnému dieťaťu môže byť naopak 
prekážkou pre jeho zdravý rozvoj v období sekundárnej socializácie. Prvým je 
psychoanalýza, ktorá na probléme oidipovskej triangulácie poukazuje na nevyhnutnosť 
rozbitia duálneho vzťahu s matkou a zvládnutie vzťahu sprostredkovaného ďalšími 
osobami pre priaznivý rozvoj emancipácie a autonómie jednotlivca. Dieťa potrebuje pevné 
štruktúrovanie miest, osôb a rolí, v ktorej nedochádza ku konfúzii, resp. k zamieňaniu rolí 
(matka nie je osoba, ktorú môžem vlastniť, nie je to ani učiteľka, tak ako učiteľka nemôže 
byť matkou alebo kamarátkou či partnerkou). Niektorí rodičia, ktorí boli nútení po 
obmedzenú dobu vzdelávať svoje dieťa sami doma, ostatne vypovedajú o nepríjemnom 
rozpornom pocite zo súčasného zvládania afektívnej roly matky a náročnej roly učiteľky. 
Základným problémom je ťažké zvládanie oboch rolí v jednej osobe. 

Podľa vyjadrenia participantiek v priemere najviac času s deťmi trávi matka. Otec je 
obvykle zamestnaný na plný úväzok a učí sa s deťmi v menšej miere než matka. Jeho prínos 
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je však rovnako významný a stiera sa pri jeho pôsobení tradičný rozdiel medzi výchovou  
a vzdelávaním. Do vzdelávania sa zapája aj širšie okolie, predovšetkým ďalšie rodiny 
s doma vzdelávanými deťmi. Samostatnú kategóriu tvoria externí vzdelávajúci. 
Štandardom sú učitelia v rámci záujmových aktivít, ktoré všetky deti z oslovených rodín 
navštevujú. 

Prvým učiteľom dieťaťa je v každej rodine rodič, vzdelávanie sa realizuje spolu  
s výchovou dieťaťa. Čím je však dieťa staršie, nadobúda samostatnosť a zodpovednosť  
a dokáže sa učiť aj samé. Rodič disponuje širokým arzenálom školského učiva, typickou 
pomôckou sú učebnice. Rodič sa dostáva aj do pozície organizátora a navrhovateľa aktivít. 
Zároveň je zodpovedný za úroveň poznania dieťaťa a spolu s ním sa pripravuje na povinné 
preskúšanie v kmeňovej škole. Rodič môže tiež priamo kontaktovať školu, konzultanta 
IDV, prípadne garanta IDV. 

Na základe výpovedí subjektov výskumu môžeme konštatovať, že občianske 
združenia v komunitných centrách a komunitných školách sú nápomocné pri hľadaní 
garantov pre IDV a samotné učenie doma vzdelávaných detí. Na druhej strane zisťujeme, 
že vo výpovediach subjektov výskumu úlohy garanta sa nevyskytujú. Na túto skutočnosť 
ukotvenia úloh garanta IDV v legislatíve poukazuje aj ŠŠI (2019). 

V tomto kvalitatívnom skúmaní sa nám podarilo identifikovať dôvody rozhodnutia 
sa pre individuálne (domáce) vzdelávanie v interpretáciách rodičov. Vytvorili sme 
myšlienkovú mapu – grafické znázornenie analytického príbehu – a na základe takto 
koncipovaného grafického znázornenia sme vytvorili text, resp. prerozprávali obsah 
jednotlivých kategórií. Z výskumných dát sme sa pokúsili vytvoriť SWOT analýzu. 

Cieľom SWOT analýzy je správne a presné definovanie identifikovaných 
príležitostí, hrozieb, silných a slabých stránok. Stalo sa nám, že časť analyzovaného faktora 
môže byť chápaná z rôznych uhlov pohľadu, preto bol problém s jeho zaradením v rámci 
SWOT analýzy. Napriek spomínanému nedostatku uvádzame v tabuľke nižšie (tabuľka 15) 
silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia súvisiace s výskumným cieľom 
a otázkami výskumu. Získané údaje sú uvedené v jednotlivých častiach analýzy. 
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Tabuľka 15 - SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Silná motivácia a chuť rodičov vzdelávať dieťa 
v domácom prostredí. 

Neoveruje sa relevantnosť dôvodov zákonného 
zástupcu pred vydaním rozhodnutia o 
povolení individuálneho vzdelávania žiaka. 

Dostupnosť informácií o IDV z viacerých 
zdrojov. 

Rodičia nesprístupnili metódy a postupy 
vzdelávania, pravdepodobne je tu náklonnosť  
k tradičným formám výučby, ktoré rodičia 
poznajú z vlastného vzdelávania. 

Občianske združenie pre domáce vzdelávanie 
ako médium medzi rodinami, školou a 
legislatívou. 

Preskúšanie žiakov sa sústreďuje len na získané 
poznatky, neoverujú sa vyššie poznávacie 
funkcie, oblasť psychomotorických zručnosti, 
ani osobnostné a sociálne kompetencie. 

Úspešnosť žiakov v domácom vzdelávaní pri 
polročnom overovaní výsledkov. 

Kooperácia s garantmi IDV. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
Priestor a sloboda rodiča pri trávení času s 
dieťaťom.  

Zosúladenie chodu rodiny so vzdelávaním. 

Rešpektovanie osobnosti dieťaťa. Učenie vlastného dieťa. 
Podporovanie individuálnych záujmov dieťaťa. Socializácia dieťaťa. 
Realizovať metodické stretnutia s tými, ktorí 
realizujú IDV. 

IDV z duchovných dôvodov. 

Umožniť žiakom počas komisionálnej skúšky 
preukázať svoje zručnosti pri práci s 
názornými učebnými pomôckami. 

Rozpor medzi ustanovením školského zákona 
a právom na ochranu obydlia v súvislosti 
s kontrolou vzdelávania. 

 

Spôsoby udržania silných stránok 

V tabuľke 15 SWOT analýzy uvádzame časť silné stránky IDV z pohľadu rodičov 
doma vzdelávaných detí. Sumarizujeme tým súčasný stav zistení z výskumu. Za silnú 
stránku rodičia označili IDV ako vhodnú alternatívu vzdelávania pre rodinu, ktorá má 
dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a sú jednoznačne odhodlaní dieťa vzdelávať 
doma do tej miery, ako to dovoľuje zákon. O finančnom zázemí sa zmieňovali všetky 
zúčastnené rodiny, práve finančné zázemie v rodine uvádzali ako prekážku pre tento 
spôsob vzdelávania. K pozitívam zaraďujeme tiež dostupnosť informácií o IDV z viacerých 
zdrojov. O domácom vzdelávaní sa rodičia dozvedajú jednak prostredníctvom internetu, 
kde vyhľadávajú pomoc občianskych vzdelávacích združení pre domáce vzdelávanie. Tie 
ich potom kontaktujú na kmeňové školy, spôsob vyhľadávania garantov, ponúkajú 
odbornú a materiálnu pomoc a pomoc pri samotnom vzdelávaní. 
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Z uvedených silných stránok SWOT analýzy rodičom navrhujeme ich udržanie vo 
forme aktívnej spolupráce ako s občianskym združením pre domáce vzdelávanie, tak  
i s kmeňovou školou a ďalšími rodinami doma vzdelávaných detí pre motiváciu a zapájanie 
doma vzdelávaných detí do spoločných aktivít. 

Za silnú stránku IDV možno považovať aj úspešnosť týchto žiakov pri 
komisionálnom skúšaní. Konštatuje to aj Štátna školská inšpekcia (2019), ktorá vychádzala 
z dokumentácie komisionálnych skúšok realizovaných v školskom roku 2017/2018.  
V jednotlivých školách boli žiaci preskúšaní z povinných vyučovacích predmetov: 
slovenský jazyk a literatúra (SJL), anglický jazyk (ANJ), matematika (MAT), prvouka 
(PVA), prírodoveda (PDA) a vlastiveda (VLA). Výsledky zodpovedali príslušným 
vzdelávacím štandardom. Prílohy protokolov tvorili žiakmi vypracované súbory testov 
prevažne zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a z matematiky (MAT) a projekty, 
pracovné listy, pracovné zošity, fotodokumentácia z ostatných predmetov. Problém bol len 
s preskúšaním predmetov, ktoré sa neklasifikujú. Kmeňové školy bez preskúšania do 
protokolov vpisovali, že žiak predmet absolvoval. 

Spôsoby minimalizácie slabých stránok 

Za slabé stránky IDV považujeme to, že nie vždy sa overuje relevantnosť dôvodov 
zákonného zástupcu pred vydaním rozhodnutia o povolení individuálneho vzdelávania 
žiaka. Rodičia spádové školy zväčša obchádzajú (zákon im umožňuje výber školy) a dieťa 
prihlásia do školy, ktorú im odporúča občianske združenie pre domáce vzdelávanie. Tak sa 
stáva, že kmeňová škola je značne vzdialená od bydliska žiaka a vedenie tejto školy 
neskúma dôvody, ktoré rodičia uvádzajú v žiadosti a povolenie na IDV vydá. 

Ďalšou slabou stránkou je, že rodičia nesprístupnili metódy a postupy vzdelávania, 
len útržkovitým opisom vzdelávania. Dokonca nemali ani záujem o spoločné vzdelávanie 
detí z iných rodín v IDV. Pravdepodobne je tu náklonnosť k tradičným formám výučby  

(k transmisívnemu modelu výučby), ktoré rodičia poznajú z vlastného vzdelávania. V škole 
sa vzdeláva inak, než sa vzdeláva v rodine. Škola stavia viac na diskurzívnom spôsobe 
odovzdávania poznania, ktorý sa líši od spôsobu imitatívno-praktického. Oddeliť formu 
školského diskurzného poznávania od imitatívno-praktického je potrebné, aby sa 
poznávanie čoskoro nezredukovalo na súbor praktických rád a zručností. 

Ďalším nedostatkom bolo preskúšanie žiakov na kmeňovej škole. Komisia sa  
sústredila len na získané poznatky (uvedené vyššie). Neoverujú sa vyššie poznávacie 
funkcie (hodnotenie, tvorivosť, generalizácia), ani oblasť psychomotorických zručnosti, či 
dosiahnutie viacerých kompetencií (napr. osobnostné a sociálne). Navrhujeme, aby 
komisionálna skúška bola viacdenná, kde by sa osobnosť žiaka skúmala komplexnejšie. 
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Ďalej chýba kooperácia rodiny s garantmi individuálneho (domáceho) vzdelávania. 
Kľúčovou podmienkou pre povolenie individuálneho vzdelávania je garancia odborných 
predpokladov osoby, ktorá má vzdelávanie uskutočňovať. Práve táto podmienka je jedným 
z najslabších bodov tohto vzdelávania, keďže identifikačné údaje o osobe, ktorá podľa 
rozhodnutia má dieťa vzdelávať, sa rozchádzali s realitou (ŠŠI, 2019). Vzdelávanie žiakov 
realizovali samotní rodičia, ktorí nespĺňajú podmienky alebo osoby v komunitných školách 
zriadených občianskymi združeniami, často tiež bez príslušného vzdelania. Túto 
skutočnosť potvrdili v rozhovoroch zákonní zástupcovia i samotní žiaci (ŠŠI, 2019). Vo 
viacerých prípadoch si rodičia nevedeli spomenúť na meno garanta a žiaci potvrdili, že sa  
s učiteľom, ktorý ich mal vzdelávať, vôbec nestretli. Odporúčame, aby pri komisionálnych 
skúškach bol prítomný aj garant vzdelávania a niesol priamu zodpovednosť za spôsob aj 
výsledky vzdelávania. 

Príležitosti vyplývajúce z výskumu a spôsoby využitia príležitostí 

Z realizovaného výskumu vyplynuli viaceré príležitosti z pohľadu realizácie IDV. 
Ako je uvedené v tabuľke 15, medzi príležitosti zaraďujeme dostatočný priestor a slobodu 
trávenia času s vlastnými deťmi. Z nášho výskumu vyplýva, že rodičia majú silné zážitky  
z toho že sú pri svojom dieťati vo chvíli, keď sa učí a tešia sa z jeho napredovania. 
Umožňuje to istú kontinuitu výchovy a vzdelávania v rodine. Ukazuje sa, že IDV je veľmi 
silným zážitkom pre samotných rodičov. Výraznou prednosťou IDV oproti klasickej 
školskej dochádzke je podľa rodičov efektivita učenia a učenia sa (ako napr. šetrenie času, 
získanie rovnakého výsledku za oveľa kratší čas a pod.). K tomu sa pridáva i časová 
flexibilita, keďže nie je pevne stanovený rozvrh pre jednotlivé dní. K príležitostiam 
zaraďujeme, podľa výskumných zistení, aj individuálny prístup ku každému dieťaťu 
a podporovanie záujmov dieťaťa prostredníctvom vytvárania možností ich realizácie. Aj 
keď Školský vzdelávací program (ISCED 1, 2015) zdôrazňuje  potrebu individuálneho 
prístupu ku každému žiakovi, faktom však je, že od určitého počtu detí, je individuálny 
prístup prakticky nemožný. Takmer všetky participantky (matky) sa vyjadrili v tom zmysle, 
že dokážu podporovať individuálny prístup v učení sa vlastného dieťaťa. Prispôsobujú sa 
jeho potrebám a záujmom. 

Ďalšou príležitosťou je návrh realizovať metodické stretnutia s tými, ktorí realizujú 
IDV. Keďže IDV na primárnom stupni je zo zákona povolené, ŠŠI (2019) navrhuje, aby tí, 
ktorí vzdelávanie realizujú, mali možnosť sa dovzdelávať a vymieňať si skúsenosti z inovácií 
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vzdelávania. Bola by to skvelá príležitosť odborne pomáhať tým, ktorí napĺňajú potrebu 
vzdelávania, ale vzdelávajú len na základe svojich vlastných inštinktov. 

Už sme spomínali, že komisionálne skúšky žiakov IDV majú isté nedostatky, ktoré 
vyplývajú zo zistenia ŠŠI (2019). Navrhujeme, aby komisionálne skúšky boli viacdňové, aby 
žiaci mali možnosť preukázať okrem vedomostí prostredníctvom testov, aj praktické 
zručnosti, ich názory a postoje, ako aj iné osobnostné črty žiaka, aby nedošlo k zneužívaniu 
IDV na výchovu k extrémistickým svetonázorom detí. Škola ponúka deťom spoločné 
odkazové prvky, teda poznatky a hodnoty, ktoré musia zdieľať všetci členovia spoločenstva, 
ak si majú navzájom aspoň trochu rozumieť a ak má spoločenstvo prežiť. V IDV nie je 
celkom prebádané, k akým hodnotám vychovávajú rodičia svoje deti. 

Ohrozenia a spôsoby minimalizácie ohrození 

Zo súhrnu SWOT analýzy k ohrozeniam vyplývajúcim z výskumu IDV zaraďujeme 
otázku vzdelávania vlastných detí, ktoré môže byť samo o sebe veľmi náročné. Väčšina  
z nás žije s predstavou, alebo má dokonca tú skúsenosť, že tráviť s niekým v podstate 
dvadsaťštyri hodín denne, môže byť samo o sebe dosť náročné, keď sa k tomu pridá napätie, 
stres a nezhody súvisiace s tým, že rodič má niečo naučiť svoje dieťa. Rovnako ako aj 
zosúladenie chodu domácnosti (rodiny) a dodržiavania denného harmonogramu učenia  
a učenia sa detí. Zo súhrnu SWOT analýzy k ohrozeniam vyplývajúcim z výskumu IDV 
zaraďujeme otázku zosúladenia chodu domácnosti (rodiny) a dodržiavania denného 
harmonogramu vyučovania dieťaťa, čo môže byť dosť náročné. Ak sa k tomu pridá napätie 
v rodine vyplývajúce z nedorozumenia medzi členmi rodiny, alebo stres z iných problémov 
zaťažujúci učiaceho rodiča, vtedy je vážny problém s učením vlastného dieťa. Rodinné 
problémy sa priamo odrážajú aj vo vzdelávaní. Dieťa potrebuje pevnú štruktúru miest, osôb 
a rolí, v ktorej nedochádza ku konfúzii, resp. k zamieňaniu rolí. Pravidlá doma a v škole sa 
totiž môžu občas líšiť. Matka má mať pozíciu osoby, ktorú dieťa môže vlastniť. Učiteľka je 
osoba, ktorú dieťa rešpektuje. Rešpektuje pravidlá správania sa v škole, niekedy ju obdivuje 
pre jej kladné vlastnosti, ale ju nevlastní. Matka nie je učiteľka, tak ako učiteľka nie je 
matkou deťom v triede. V súčasnosti počas koronakrízy v rámci online vzdelávania mnohí 
rodičia vypovedajú o nepríjemnom až rozpornom pocite zo súčasného zvládania afektívnej 
roly matky a úlohe učiteľky. Základným problémom je ťažké zvládanie oboch rolí v jednej 
osobe. 

K ohrozeniam zaraďujeme aj problém so socializáciou dieťaťa. Jednou z obáv 
rodičov je rozvoj sociálnych spôsobilostí detí. Rodičia sa snažia zabezpečiť deťom dostatok 
sociálnych kontaktov, aby boli nezávislé. Treba si však uvedomiť, v čom je jedinečnosť  
a nezastupiteľnosť školskej socializácie: na rozdiel od rodiny a mimoškolského sveta,  
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v ktorom prebieha tiež veľmi významné učenie sa a výchova, je škola inštitúciou, ktorá učí 
podriaďovať sa neosobným zákonom a s týmto podriaďovaním sa vyrovnávať. Dieťa sa  
v škole učí aj kooperácii, prosociálnemu správaniu sa, sebapresadzovaniu, súťaživosti. To je 
samozrejme možné aj v mimoškolských rovesníckych skupinách, ale školské prostredie má 
tú výhodu, že sa v ňom deti stretnú viac-menej náhodne a sú nútené naučiť sa zvládať 
sociálny kontakt aj s ľuďmi, ktorých by si samy nevybrali, alebo sa v ich rodinnom okruhu 
ani nevyskytujú. Jeden z hlavných argumentov pre IDV sú špecifické potreby dieťaťa 
s postihnutím. Na prvý pohľad je to najvhodnejšie riešenie, ale práve takéto dieťa potrebuje 
žiť so zdravými spolužiakmi. Aj zdraví spolužiaci by mali mať príležitosť spoznať túto 
variantu ľudí a naučiť sa s nimi žiť. Takéto kontakty dokonca obohacujú obidve strany. 

V Českej republike sa v poslednom období spustila polemika súvisiaca s IDV 
z duchovných dôvodov. Narastá obava, že práve tie môžu byť spúšťačom výchovy ľudí 
s extrémistickými názormi. Táto obava u nás je zatiaľ neopodstatnená, ale je potrebné 
výchovu detí v domácom prostredí sledovať aj z týchto aspektov. 

Na rozpor medzi ustanovením školského zákona a právom na ochranu obydlia 
v súvislosti s kontrolou vzdelávania poukazuje ŠŠI (2019). Kontrolu odborno-
pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochranu 
zdravia žiaka by mala podľa zákona vykonávať kmeňová škola a zákonný zástupca je 
povinný umožniť vstup na vykonanie kontroly poverenému zamestnancovi kmeňovej 
školy. Zo zistenia ŠŠI (2019) vyplýva, že zabezpečenie výchovy a vzdelávania riaditelia škôl 
nekontrolovali ani v jednom prípade, ani sa nezúčastnili jeho priebehu. Dôvod, prečo 
riaditelia škôl neplnili svoju kontrolnú kompetenciu, je dosť závažný. Je tu rozpor medzi 
ustanovením školského zákona a právom na ochranu obydlia zakotveným v Čl. 21 ods. (1) 
Ústavy Slovenskej republiky (nedotknuteľnosť obydlia). Takže z právneho hľadiska je táto 
kontrola možná len so súhlasom majiteľa obydlia, resp. na jeho pozvanie. 

Upevňovanie silných stránok, odstraňovanie slabých, využívanie príležitostí  
a eliminácia hrozieb predstavujú cestu, ako postupne odstrániť problémy IDV a ako ho 
zviditeľniť v spoločnosti. SWOT analýza pomáha vytvárať predpoklady pre riešenie otázok, 
ktoré súvisia s aktérmi IDV. Na jej základe možno pripravovať rozhodnutia smerujúce 
jednak dovnútra IDV a jednak do vonkajšieho prostredia. 
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5.10 Odporúčania pre teóriu a prax 

Individuálne (domáce) vzdelávanie alebo „homeschooling“ na primárnom stupni je 
zákonnou alternatívou plnenia školskej dochádzky v SR. Na základe výsledkov 
výskumných zistení máme viaceré odporúčania. 

Odporúčania pre rodičov: 

 Zákonný zástupca dieťaťa v IDV by si mal ujasniť zámer, prečo chce vzdelávať dieťa 
doma. 

 Toto zdôvodnenie by malo byť uvedené v žiadosti o IDV a kmeňová škola by ho 
mala preveriť. 

 Ak v rodine nik nemá požadované vzdelanie v zmysle zákona, rodina vyhľadáva 
garanta. Ukazuje sa, že v mnohých prípadoch bol garant uvedený iba formálne, aby 
bola splnená zákonná požiadavka, preto ŠŠI (2019) na komisionálnej skúške dieťaťa 
bol prítomný aj garant a niesol plnú zodpovednosť za úroveň vzdelávania. 

 Očakáva sa spolupráca rodiny v prvom rade s garantom, ale aj s kmeňovou školou, 
komunitnými vzdelávacími centrami, občianskym združením pre domáce 
vzdelávanie, ale aj s ďalšími rodinami, ktoré majú dieťa v IDV. ŠŠI (2019) odporúča, 
aby pre tých, ktorí doma vzdelávajú svoje dieťa boli organizované metodické 
školenia zamerané na inováciu vzdelávania. 

 Je potrebné vytvoriť si ucelený, rozumne nastavený systém s jasne stanovenými 
prioritami a smerovaním zohľadňujúcim potreby dieťaťa. 

 Odporúča sa, aby „domškoláci“ navštevovali záujmové krúžky, či iné záujmové 
vzdelávacie zariadenia za účelom vzdelávania, ale aj socializácie detí. 

 Dieťa/žiak musí mať v rodine vhodné materiálno-technické podmienky na 
vzdelávanie (kontrolu má robiť kmeňová škola), ale rodina má možnosť získať 
učebnice a iné pomôcky od kmeňovej školy. Pomoc poskytujú aj komunitné centrá, 
ktoré zapožičiavajú rôzne pomôcky na vzdelávanie. 

 Portfólio by mal mať každý „domškolák“, ním preukazuje svoje úspechy v učení sa 
na komisionálnej skúške, ktorú vykonáva  každý polrok na kmeňovej škole. 

Odporúčania pre štátne orgány: 

 Zariadiť priebežné overovanie, či sú napĺňané zákonné podmienky individuálneho 
(domáceho) vzdelávania v prípade osôb, ktoré vzdelávanie uskutočňujú. 
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 Upraviť § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý 
sa týka kontroly a overovania podmienok individuálneho vzdelávania tak, aby bol 
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (bod týkajúci sa nedotknuteľnosti obydlia). 

 Navrhnúť realizáciu komisionálnej skúšky v priebehu viacerých dní, aby sa mohli 
overovať aj vyššie poznávacie funkcie (hodnotenie, tvorivosť, generalizácia), aj 
oblasť psychomotorických zručnosti, či dosiahnutie viacerých kompetencií (napr. 
osobnostné a sociálne). 

 Vypracovať metodický pokyn k realizácii individuálneho (domáceho) vzdelávania 
žiaka prvého stupňa ZŠ. 

 Vytvoriť podmienky pre metodické stretnutia s tými, ktorí realizujú individuálne 
(domáce) vzdelávanie. 

Odporúčania pre teóriu: 

 Upresniť a ujasniť terminológiu samotného názvu. V zákone sa uvádza individuálne 
vzdelávanie, v praxi je viac využívaný názov domáce vzdelávanie. Ani jeden z týchto 
názvov nie je presný, v niektorých prípadoch až zavadzajúci. 

 Doposiaľ máme žalostne málo relevantných výskumov týkajúce sa individuálneho 
(domáceho) vzdelávania. Je potrebné tento stav zmeniť. 

 Preskúmať a navrhnúť pravidlá pre IDV. 
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Záver 

Vedecká monografia prináša poznatky v podobe zistení názorov, postojov  
a subjektívnych pohľadov rodičov doma vzdelávaných detí a názory odborníkov 
publikovaných v odborných článkoch a monografiách na legislatívne ukotvenie možnosti 
individuálneho (domáceho) vzdelávania detí na primárnom stupni základnej školy na 
Slovensku a oboch stupňoch základnej školy v Česku, ale aj prehľad individuálneho 
(domáceho) vzdelávania v ďalších krajinách. 

Aby sme mohli priniesť čo najpresnejší obraz o domácom vzdelávaní, postupovali 
sme systematicky. Vymedzili sme základné oblasti domáceho vzdelávania, objasnili sme 
význam pojmov súvisiacich so vzdelávaním – tradičným aj individuálnym vzdelávaním na 
základe dostupných domácich a zahraničných zdrojov. Snažili sme sa zhrnúť 
najvýznamnejšie prínosy a upozorniť na niektoré úskalia a limity domáceho vzdelávania. 
Porovnali sme legislatívy v Čechách a na Slovensku. Individuálne (domáce) vzdelávanie 
v Čechách má už dlhšiu tradíciu, preto je v mnohom nápomocné tomuto vzdelávaniu na 
Slovensku. 

Vo výskume sme zúročili spoluprácu s rodinami vzdelávajúcimi svoje deti  
v domácom prostredí cez rozhovory. Hlavnými iniciátormi výučby v individuálnom 
(domácom) vzdelávaní sú spravidla matky. Z výsledkov Štátnej školskej inšpekcie vyplýva, 
že poznatky doma vzdelávaných žiakov boli uspokojivé, aj keď je treba podotknúť, že 
poznatky z predmetov (telesná výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná 
výchova, etická výchova a náboženská výchova), ktoré nemusia byť klasifikované, sa 
neskúmali. Je potrebné konštatovať, že získané poznatky sú len jedným z ukazovateľov 
osobnostného rozvoja žiaka, neskúmala sa kreativita, sociálne a morálne aspekty, či ďalšie 
dosiahnuté kompetencie žiaka. 

Touto monografiou sme chceli prispieť k hlbšiemu poznaniu individuálneho 
(domáceho) vzdelávania, ktoré je zo zákona povolené ako jedna z foriem plnenia povinnej 
školskej dochádzky (zákon 245/2008 Z. z. § 24, 25), ktoré má veľa odporcov, ale aj 
zástancov. Individuálne (domáce) vzdelávanie nezavrhujeme, ani ho nestaviame na 
piedestál. Našim výskumom a zisteniami sme chceli poukázať na silné, ale aj slabé stránky 
tejto alternatívy vzdelávania. Zistili sme, že rodičia, ktorí doma vzdelávajú svoje deti, sú pre 
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túto alternatívu vzdelávania nadchnutí a robia všetko preto, aby ich dieťa dosahovalo čo 
najlepšie výsledky. Kmeňové školy, aj Štátna školská inšpekcia uspokojivé výsledky 
„domškolákov“ pri polročnom preskúšavaní potvrdili. Náš výskum odhalil aj slabé stránky 
IDV, dokonca aj rozpor v zákone. Ukázalo sa, že mnohé oblasti ešte nie sú prebádané, na 
tie v monografii poukazujeme v časti SWOT analýzy, ktorú uvádzame v závere monografie, 
aby sme jednoznačne pomenovali silné a slabé stránky IDV, ale aj príležitosti a ohrozenia. 
Vo výskume by sme chceli pokračovať, a tým prispieť k hlbšiemu poznaniu individuálneho 
(domáceho) vzdelávania. 
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Conclusion 

The academic monograph brings findings in the form of finding out the opinions, 
attitudes and subjective views of parents of home-educated children and opinions of 
experts published in professional articles and monographs on the legislative anchoring of 
individual (home) education of children at first stage of primary school in Slovakia and 
primary school in the Czech Republic, but also an overview of individual (home) education 
in other countries. 

In order to get the most accurate picture of home education, we proceeded 
systematically. We defined the basic areas of domestic education, we clarified the meaning 
of concepts related to education - traditional and individual education on the basis of 
available domestic and foreign resources. We tried to summarize the most significant 
benefits and pointed out some obstacles and limits of home education. We compared the 
legislation in the Czech Republic and Slovakia. Individual (home) education in the Czech 
Republic has a longer tradition, so it is in many ways helpful to this education in Slovakia. 

In the research, we used the cooperation with families educating their children at 
home through interviews. The main initiators of teaching in individual (home) education 
are usually mothers. The results of the State School Inspectorate show that the knowledge 
of students educated at home was satisfactory, although it should be noted that knowledge 
from subjects (physical education, work education, music education, art education, ethical 
education and religious education), which do not have to be classified, were not 
investigated. It is necessary to state that the acquired knowledge is only one of the 
indicators of the student's personal development, the creativity, social and moral aspects, or 
other achieved competencies of the student were not examined. 

With this monograph we wanted to contribute to a deeper knowledge of individual 
(home) education, which is permitted by law as one of the forms of fulfilling compulsory 
school attendance (Act 245/2008 Coll. § 24, 25), which has many opponents but also 
supporters. We do not reject individual (home) education, nor do we place it on a pedestal. 
With our research and findings, we wanted to point out the strengths as well as weaknesses 
of this alternative to education. We found that parents who educate their children at home 
are passionate about this alternative to education and do everything to ensure that their 
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child achieves the best possible results. Their schools, as well as the State School 
Inspectorate, confirmed the satisfactory results of the "home schoolchildren" at the half-
year examination. Our research also revealed the weaknesses of IDV, even the discrepancy 
in the law. It turned out that many areas have not yet been explored, which we point out in 
the monograph in the SWOT analysis section, which we present at the end of the 
monograph, to clearly name the strengths and weaknesses of IDV, but also the 
opportunities and threats. We would like to continue in the research, and thus contribute 
to a deeper knowledge of individual (home) education. 
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Abstrakt 

Vedecká monografia predstavuje legislatívu a možnosti individuálneho (domáceho) 
vzdelávania. V súčasnosti o tejto forme vzdelávania prebieha verejná diskusia. Cieľom 
monografie je zistiť, aké možnosti domáceho vzdelávania máme v rámci slovenskej a českej 
legislatívy, ktorá na jednej strane vypovedá o postoji daného štátu k tejto forme vzdelávania 
a na strane druhej významne vplýva na konkrétnu vzdelávaciu prax. Možnosti domáceho 
vzdelávania chceme skúmať s možnosťami individuálneho (domáceho) vzdelávania v iných 
krajinách. Ako zdroj informácií je využitá legislatíva jednotlivých krajín, odborná literatúra 
popredných odborníkov v tejto oblasti a relevantné internetové zdroje. 

Z dôvodu prevahy diskusií o danej téme bolo potrebné, priam žiaduce, 
uskutočnenie výskumu zameraného na možnosti využitia individuálneho (domáceho) 
vzdelávania. Prednosťou monografie je, že usústavňuje pohľad na to, ako zvážiť  
a koncipovať realizáciu vzdelávania detí v domácom prostredí so zreteľom na špecifiká 
rodiny. Prikladá význam rodičovi a upriamuje jeho pozornosť na potrebu byť 
vzdelávajúcim aktérom vlastných detí, ktorý sa zaoberá ním riadenými procesmi a ich 
zlepšovaním. Poskytuje čitateľovi informácie o možnostiach realizácie individuálneho 
(domáceho) vzdelávania v konkrétnych podmienkach. Ďalšou prednosťou publikácie je, že 
tematizuje otázku dôvodu rozhodnutia sa pre individuálne (domáce) vzdelávanie  
v interpretáciách rodičov. 

Výsledky kvalitatívneho výskumného zisťovania sú zosumarizované v SWOT 
analýze, ktorá prináša súbor silných a slabých stránok individuálneho (domáceho) 
vzdelávania prepojených s príležitosťami a ohrozeniami danej problematiky. Cieľom 
monografie je osloviť nielen vedeckú komunitu, ale predovšetkým širokú verejnosť vrátane 
tvorcov legislatívy, učiteľov a aktérov individuálneho (domáceho) vzdelávania. 
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Abstract 

The academic monograph presents legislation and possibilities of individual (home) 
education. There is currently a public debate about this form of education. The aim of the 
monograph is to find out what possibilities of home education we have within the Slovak 
and Czech legislation, which on the one hand testifies to the attitude of the state to this 
form of education and on the other hand significantly affects specific educational practice. 
We want to explore the possibilities of home education with the possibilities of individual 
(home) education in other countries. The legislation of individual countries, professional 
literature of leading experts in this field and relevant internet sources are used as a source 
of information. 

Due to the predominance of discussions on the topic, it was necessary, even needed, 
to conduct research focused on the possibilities of using individual (home) education. The 
advantage of the monograph is that it provides an insight into how to consider and 
conceive the implementation of children's education in the home environment with regard 
to the specifics of the family. It attaches importance to the parent and draws his attention 
to the need to be an educational actor of their own children, which deals with the processes 
controlled by them and their improvement. It provides to the reader with information 
about the possibilities of implementing individual (home) education in specific conditions. 
Another advantage of the publication is that it deals with the question of the reason for the 
decision for individual (home) education in the interpretations of parents. 

The results of the qualitative research survey are summarized in a SWOT analysis, 
which brings a set of strengths and weaknesses of individual (home) education connected 
with the opportunities and threats of the issue. The aim of the monograph is to address not 
only the scientific community, but especially the general public, including legislators, 
teachers and actors of individual (home) education. 
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