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1. Úvod 

 Prieskum sme vykonali s cieľom zmapovať situáciu rodín vzdelávajúcich deti 

individuálne, a tak získať relevantný argumentačný materiál do diskusie na podporu 
legislatívnej zmeny, ktorou má byť novela školského zákona rozširujúca individuálne 
(domáce) vzdelávanie aj na druhý stupeň základnej školy. 

 Úlohou prieskumu bolo zistiť, ako prospievajú aktuálni domáci školáci, ako sa 
socializujú, ako sa dokážu adaptovať na prostredie v kolektíve a na školské prostredie 
a v akej situácii sú rodiny vzdelávajúce svoje deti doma. Preto sme do prieskumu zapojili 
nielen rodičov domácich školákov, ale aj ich pedagógov, ktorí sú nestrannou treťou osobou 
v súkolí domáceho vzdelávania. 

 Prieskum sme vykonali formou štyroch dotazníkov. Dva dotazníky sa týkali 
aktuálnych domácich školákov, jeden z nich vypĺňali rodičia a druhý pedagógovia, ktorí 
s takými deťmi prichádzajú do kontaktu v kmeňovej škole alebo na voľnočasových aktivitách 
(ZUŠ, krúžky, tréningy). Druhú dvojicu dotazníkov sme zamerali na deti, ktoré sa v minulosti 
vzdelávali doma a v súčasnosti už navštevujú školu denne - jeden dotazník opäť vypĺňali 
rodičia a druhý ich pedagógovia. Dotazníky sme rozposlali prostredníctvom sociálnych sietí 
do komunity rodín vzdelávajúcich svojdeti doma a elektronickou poštou riaditeľom 
a pedagógom kmeňových škôl. Pedagógom voľnočasových aktivít a učiteľom detí, ktoré sa 
vzdelávali doma v minulosti, preposielali dotazníky oslovení rodičia. 

 Zozbierali sme spolu 185 odpovedí od rodičov (103) a pedagógov (82), a tým sme 
získali vzorku 153 detí. Vzhľadom na fakt, že na Slovensku je podľa posledných dostupných 
informácií registrovaných vyše 600 detí vzdelávaných doma a tento počet nezahŕňa deti na 
2. stupni, ktoré sa vzdelávajú individuálnou formou na zahraničných školách, no na druhej 
strane ani deti, ktoré sa vzdelávali doma v minulosti, naša vzorka je dostatočne 
reprezentatívna a môže predstavovať asi štvrtinu populácie domácich školákov na 
Slovensku. 

 V dotazníkoch sme použili zatvorené otázky, informačné otázky s jednou možnou 
odpoveďou, informačné otázky, na ktoré bolo možné odpovedať výberom viacerých 
možností, hodnotiace otázky, pri ktorých respondenti vyjadrovali svoj postoj k niektorým 
parametrom na škále od 1 do 10 a otvorené otázky, na ktoré respondenti odpovedali slovne. 
Výber odpovedí na posledný druh otázok tvorí prílohu tohto dokumentu. 

 V záujme prehľadnosti a analýzy sme celý súbor odpovedí zo všetkých štyroch 
dotazníkov v tomto dokumente rozdelili do štyroch tematických celkov. Prvý sa venuje 
demografickým údajom o rodinách vzdelávajúcich deti doma, druhý informuje o tom, ako 
domáce vzdelávanie v rodinách prebieha, tretí utvára obraz o deťoch, ktoré sa v súčasnosti 
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vzdelávajú doma, so zameraním na ich prospievanie a socializáciu a štvrtý tematický celok je 
venovaný deťom, ktoré sa vzdelávali doma v minulosti, no v súčasnosti navštevujú školu 
denne a zameriava sa na ich adaptáciu na školské prostredie a kolektív. Za pomoc pri 
spracúvaní výsledkov ďakujeme Mgr. Z. Majdišovej. 

Diana ŠIMOVÁ a Daniela MAKOVNÍKOVÁ 
OZ DVS 

 Termíny použité v dokumente: 

domáce vzdelávanie - ľudový názov individuálneho vzdelávania (IV) podľa § 23 pís. a) 
zákona č. 245/2008 Z. z. 

domáci školáci, domškoláci - žiaci plniaci školskú dochádzku individuálne 

garant - osoba, ktorá zabezpečuje individuálne vzdelávanie a ktorá spĺňa kvalifikačné 
predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa 
základnej školy 

kmeňová škola - škola, v ktorej je dieťa zapísané a kde má povolené individuálne 
vzdelávanie 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2. Aké sú rodiny v domácom vzdelávaní 

2.1. Miesto bydliska 

 

Miesto bydliska %

Mesto 56,8

Vidiek 40,5

Samota 2,7

Miesto bydliska

2,7 %

40,5 %

56,8 %

Mesto Vidiek Samota
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2.2. Región 

 

Región %

Banskobystrický kraj 13,5

Bratislavský kraj 40,5

Košický kraj 4,0

Nitriansky kraj 8,1

Prešovský kraj 5,4

Trenčiansky kraj 6,8

Trnavský kraj 14,9

Žilinský kraj 5,4

Zahraničie 1,4

Región

1,4 %

5,4 %

14,9 %

6,8 %

5,4 %

8,1 %
4,0 %

40,5 %

13,5 %

BB BA KE NR PO TN TT ZA Zahraničie
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2.3. Vzdelanie rodičov 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie %

Základné 1,4

Stredoškolské 8,1

Vysokoškolské 91,9

Vzdelanie rodičov

91,9%

8,1%

Základné Stredoškolské Vysokoškolské
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2.4. Počet detí v domácnosti 

 

Deti v domácnosti %

Jedno 12,1

Dve 28,4

Tri 34,4

Štyri 14,9

Päť 5,4

Šesť a viac 6,8

Počet detí v domácnosti

0

10

20

30

40

jedno dve tri štyri päť šesť a viac

7%5%

15%

34%

28%

12%
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2.5. Počet detí aktuálne vzdelávaných doma 

 

De# vzdelávané doma %

Jedno 48,6

Dve 33,8

Tri 16,2

Štyri 1,4

Počet detí vzdelávaných doma

1,4 %
16,2 %

33,8 %

48,6 %

Jedno Dve Tri Štyri
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2.6. Pohlavie detí aktuálne vzdelávaných doma 

 

Pohlavie %

Dievča 42,9

Chlapec 57,1

Pohlavie detí 
v domácom vzdelávaní

57 %

43 %

Dievča Chlapec
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2.7. Miesto vzdelávania detí 

 

Miesto vzdelávania %

Doma 78,6

Vo vzdelávacej skupine / komunitnej škole 7,1

Doma + vo vzdelávacej skupine / komunitnej škole 10,3

Doma + v škole zapísanej v sie\ šk. zariadení Min. školstva SR 4,0
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4,0 %
10,3 %

7,1 %
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Doma + vzdelávacia skupina / komunitná škola
Doma + škola zaradená v sie\ škôl Min. šk. SR



2.8. Osoba, ktorá prioritne vzdeláva dieťa 

 

Osoba vzdelávajúca dieťa %

Matka 81,1

Otec 0

Starí rodičia 0

Pedagógovia vo vzdelávacej skupine 13,5

Iné 5,4
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Osoba vzdelávajúca dieťa

5,4 %

13,5 %

81,1 %

Matka
Otec
Starí rodičia
Pedagógovia vo vzdelávacej skupine
Iné



2.9. Dôvody pre domáce vzdelávanie 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Dôvody rozhodnu#a pre domáce vzdelávanie Počet odpovedí

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 19

Iné zdravotné dôvody 7

Nedostupnosť kvalitných škôl 25

Vzdelávanie podľa záujmov 57

Hodnotový rebríček 50

Nadané dieťa 16

Dieťa nebolo žiadnou školou akceptované 1

Problémy dieťaťa v škole 6

Inšpirácia inou rodinou 23

Hodnotnejšie využi\e času 58

Iné 11

Dôvody pre domáce vzdelávanie

0

15

30

45

60

ŠVVP Iné 
zdrav. 

dôvody

Nedost. 
kvalit. 
škôl

Vzdeláv. 
podľa 

záujmov

Hodnot. 
rebríček

Nadané 
dieťa

Neakcept. 
žiadnou 
školou

Problémy 
dieťaťa 
v škole

Inšpir. 
inou 

rodinou

Hodnotn. 
využi\e 

času

Iné
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2.10. Výhody domáceho vzdelávania z pohľadu rodičov 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Výhody domáceho vzdelávania Počet odpovedí

Sloboda v organizácii vzdelávania 66

Možnosť cestovať 40

Viac spoločného času 65

Viac voľného času pre dieťa 63

Lepšie ukotvenie našich hodnôt 59

Vyšší štandard vzdelávania pre dieťa 37

Ochrana pred vplyvom konzumnej spoločnos\ 47

Zabezpečenie takých potrieb, ktoré škola nemôže 
pokryť

46

Iné 14

Výhody domáceho vzdelávania z pohľadu rodičov

0

18

35

53

70

Sloboda 
v organiz. 

vzdelávania

Možnosť 
cestovať

Viac 
spoločného 

času

Viac 
voľného 

času 
pre dieťa

Lepšie 
ukotvenie 

našich 
hodnôt

Vyšší 
štandard 

vzdel. 
pre dieťa

Ochrana 
pred 

vplyvom 
konzumnej 
spoločnos\

Zabezpečenie 
potrieb, 
kt. škola 

nepokryje

Iné
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2.11. Nevýhody domáceho vzdelávania z pohľadu rodičov 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Nevýhody domáceho vzdelávania Počet odpovedí

Strata jedného príjmu 60

Časová náročnosť 24

Nedostatok času pre seba 25

Náročnosť zastupovania rozličných rolí vo vzťahu k 
dieťaťu

16

Nedostatok spoločných akcií pre domácich školákov 11

Nedostatočný kontakt s inými domácimi školákmi 13

Nedostatočný kontakt s inými deťmi 5

Finančné náklady na pomôcky a učebnice 43

Pocit inakos\ v špoločnos\ 21

Iné 8

Nevýhody domáceho vzdelávania z pohľadu rodičov

0

15

30

45

60

Strata 
jedného 
príjmu

Časová 
náročnosť

Nedost. 
času 

pre seba

Náročnosť 
zastupovania 

rôznych 
rolí

Nedost. 
spoloč. 

akcií 
pre 

domácich 
školákov

Nedost. 
kontakt 
s inými 

domácimi 
školákmi

Nedost. 
kontakt 
s inými 
deťmi

Finančné 
náklady 

na pomôcky 
a učebnice

Pocit 
inakos\ 
v spoloč.

Iné
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2.12. Komunikácia s rodičmi z pohľadu kmeňových škôl 

 

Komunikácia s rodičmi z pohľadu kmeňových škôl

Komunikácia s rodičmi

Priemerné hodnotenie na stupnici 1 - 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,3
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3. Ako funguje domáce vzdelávanie v rodinách 

3.1. Vyučovací štýl 

 

Prevažujúci spôsob vzdelávania %

Striktná škola doma 6,8

Demokra\cká škola doma 66,2

Samoriadené vzdelávanie 9,5

Worldschooling 0

Iné 17,6

Vyučovací štýl

17,6 %

9,5 %

66,1 %

6,8 %

Striktná škola doma
Demokra\cká škola doma
Samoriadené vzdelávanie
Worldschooling
Iné
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3.2. Vyučovacie metódy používané v domácom vzdelávaní 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Používané metódy, štýl učenia Počet odpovedí

Vzdelávanie klasickým štýlom 30

Montessori 40

Waldorf 8

Hejného vyučovacia metóda 42

Daltonská metóda 3

Lesné školy 15

Iné 22

Metódy, štýl učenia

0

13

25

38

50

Klasický štýl Montessori Waldorf Hejného met. Daltonská met. Lesné školy Iné
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3.3. Plánovanie vzdelávania na školský rok / polrok 

 

Plánovanie vzdelávania na školský rok/polrok %

Presný plán podľa štátneho vzdelávacieho programu 6,8

Približný plán 20,3

Prehľad cieľov na školský rok / polrok 29,7

Plán na kratšie obdobia (týždeň, mesiac) 13,5

Napredovanie podľa predpísaných učebníc 18,9

Žiadny plán 2,7

Iné 8,1

Plánovanie vzdelávania na školský rok/polrok

0

8

15

23

30

Presný plán 
podľa ŠVP

Približný 
plán

Prehľad cieľov 
na šk. rok/polrok

Plán 
na kratšie 
obdobie

Napredovanie 
podľa 

predpísaných 
učebníc

Žiadny 
plán

Iné

8,1%

2,7%

18,9%

13,5%

29,7%

20,3%

6,8%
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3.4. Denný režim v domácom vzdelávaní 

 

Denný režim v domácom vzdelávaní %

Pevný denný rozvrh 27

Čiastočne 64,9

Žiadny pevný režim 8,1

Iné 0

Denný režim v domácom vzdelávaní

8,1 %

64,9 %

27,0 %

Pevný 
denný 
rozvrh

Čiastočný 
denný 
rozvrh

Žiadny 
pevný 
režim

Iné
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3.5. Energia vynaložená na vzdelávanie detí 

 

Energia vynaložená na vzdelávanie deQ %

V domácom vzdelávaní dieťa napreduje ľahko 57,8

Primeraná vzhľadom na vek dieťaťa 34,9

Vynakladáme obrovské úsilie, aby dieťa napredovalo 6,3

Energia vynaložená  
na vzdelávanie detí

6,4 %

35,3 %

58,4 %

V DV dieťa 
napreduje 

ľahko

Primeraná 
veku 

dieťaťa

Obrovské 
úsilie 

na napredovanie

Prieskum OZ DVS 2020  /  23 97



3.6. Využívanie učebníc a pracovných zošitov odporúčaných ministerstvom 
školstva 

 

Využívanie učebníc a pracovných zošitov %

Áno 27,0

Čiastočne 64,9

Nie 8,1

Využívanie učebníc 
a pracovných zošitov

8,1 %

64,9 %

27,0 %

Áno Čiastočne Nie
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3.7. Hlavný zdroj učebníc a učebných materiálov 

 

Spôsob získavania učebníc a učebných materiálov %

Poskytuje kmeňová škola 21,6

Od OZ DVS (vyradené učebnice darované školami) 0

Vlastný nákup a výroba 48,6

Od starších domácich školákov 2,7

Z internetu 6,8

Požičiavanie s inými DV rodinami 0

Iné 20,3

Spôsob získavania učebníc a učebných 
materiálov

20,3 %

6,8 %

2,7 %

48,6 %

21,6 %

Kmeňová 
škola

OZ DVS

Nákup 
a výroba

Starší 
domáci 
školáci

Internet Požičiavanie s inými DV rodinami

Iné
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3.8. Zdroje inšpirácie na vzdelávanie 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Zdroje inšpirácie na vzdelávanie Počet odpovedí

Osnovy štátneho vzdelávacieho programu 46

Iné vzdelávacie metódy (Montessori, Hejný...) 60

Odborná pedagogická literatúra 22

Iné domškolácke rodiny 36

Internet 48

Iné 16

Zdroje inšpirácie na vzdelávanie

0

15

30

45

60

Osnovy ŠVP Iné vzdelávacie 
metódy

Odborná 
pedagogická 

literatúra

Iné rodiny 
v domácom 
vzdelávaní

Internet Iné
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3.9. Rozširovanie vedomostí rodičov v oblasti vzdelávania detí 

 

Rozširovanie vedomosQ rodičov v oblas# vzdelávania deQ %

Pravidelne 44,6

Podľa potreby 50,0

Vôbec nie 5,4

Rozširovanie vedomostí rodičov  
v oblasti vzdelávania detí

5,4 %

50,0 %

44,6 %

Pravidelne Podľa potreby Vôbec nie
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3.10. Podiel garanta na vzdelávaní 

 

Podiel garanta na vzdelávaní %

Aksvny 24,3

Zaujíma sa o napredovanie a na požiadanie poskytne pomoc 54,0

Žiadny 21,6

Podiel garanta na vzdelávaní

21,6 %

54,1 %

24,3 %

Aksvny Zaujíma sa 
o napredovanie, 

pomôže 
na požiadanie

Žiadny
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3.11. Komunikácia s kmeňovou školou 

 

Komunikácia s kmeňovou školou %

Nadštandardná 31,1

Ústretová 54,1

Neutrálna 10,8

Direksvna 0

Nedostatočná 1,4

Iné 2,7

Komunikácia s kmeňovou školou
2,7 %

1,4 %

10,8 %

54,0 %

31,1 %

Nadštandardná Ústretová Neutrálna
Direksvna Nedostatočná Iné
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4. Aké sú deti v domácom vzdelávaní 

4.1. Pohlavie detí v domácom vzdelávaní 

 

Pohlavie %

Dievča 42,9

Chlapec 57,1

Pohlavie detí 
v domácom vzdelávaní

57,1 %

42,9 %

Dievča Chlapec
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4.2. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby %

Áno 18,2

Nie 81,7

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

81,8 %

18,2 %

Áno Nie
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4.3. Ročník, v ktorom je dieťa aktuálne zapísané 

 

Ročník %

1.ročník ZŠ 24,6

2.ročník ZŠ 9,5

3.ročník ZŠ 26,2

4.ročník ZŠ 13,5

5.ročník ZŠ 9,5

6.ročník ZŠ 7,9

7.ročník ZŠ 4,8

8.ročník ZŠ 0,8

9.ročník ZŠ 2,4

1.ročník SŠ 0

2.ročník SŠ 0

3.ročník SŠ 0,8

4.ročník SŠ 0

Ročník, v ktorom je dieťa zapísané

0

8

15

23

30

1.r.ZŠ 2.r.ZŠ 3.r.ZŠ 4.r.ZŠ 5.r.ZŠ 6.r.ZŠ 7.r.ZŠ 8.r.ZŠ 9.r.ZŠ 1.r.SŠ 2.r.SŠ 3.r.SŠ 4.r.SŠ

0,0%0,8%0,0%0,0%
2,4%

0,8%

4,8%
7,9%

9,5%

13,5%

26,2%

9,5%

24,6%
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4.4. Počet rokov v domácom vzdelávaní 

 

Počet rokov v domácom vzdelávaní %

Menej ako rok 26,2

1 rok 14,3

2 roky 27,0

3 roky 13,5

4 roky 7,9

5 rokov 5,6

6 rokov 4,8

7 rokov 0

8 rokov 0,8

Počet rokov v domácom vzdelávaní

0

8

15

23

30

Menej 
ako rok

1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov 6 roky 7 rokov 8 rokov

0,8%0,0%

4,8%5,6%
7,9%

13,5%

27,0%

14,3%

26,2%
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4.5. Voľnočasové aktivity 

 

Počet voľnočasových  ak#vít %

0 5,6

1 17,5

2 29,4

3 20,6

4 13,5

5 a viac 13,5

Voľnočasové aktivity

0

8

15

23

30

0 krúžkov 1 krúžok 2 krúžky 3 krúžky 4 krúžky 5 a viac

13,5%13,5%

20,6%

29,4%

17,5%

5,6%
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4.6. Stretávanie sa s inými deťmi / domškolákmi 

 

Stretávanie sa s inými deťmi / domškolákmi %

Áno, pravidelne 51,4

Áno, nepravidelne 41,9

Nie, vôbec 5,4

Iné 1,4

Stretávanie sa s inými deťmi / domškolákmi

1,4 %

5,4 %

41,9 %
51,3 %

Áno, pravidelne Áno, nepravidelne Nie, vôbec Iné

Prieskum OZ DVS 2020  /  35 97



4.7. Komunikácia s deťmi vzdelávanými doma z pohľadu pedagógov 

 

Komunikácia s deťmi vzdelávanými doma %

Dobrá 61,9

Porovnateľná s inými deťmi 31,7

Ťažká 0

Iné 6,3

Komunikácia 
s deťmi vzdelávanými doma 

z pohľadu pedagógov

6,3 %

31,7 %

62,0 %

Dobrá Porovnateľná 
s inými 
deťmi

Ťažká Iné
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4.8. Rozdiel medzi deťmi vzdelávanými doma a dennými žiakmi z pohľadu 
pedagógov 

 

Rozdiel medzi deťmi vzdelávanými doma a dennými žiakmi %

Pozisvny 42,9

Žiadny 41,3

Negasvny 0

Iné 15,9

Rozdiel medzi deťmi 
vzdelávanými doma  

a dennými žiakmi 
z pohľadu pedagógov

15,9 %

41,3 %

42,9 %

Pozisvny Žiadny Negasvny Iné
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4.9. Úroveň vedomostí / rozhľad detí vzdelávaných doma z pohľadu 
pedagógov 

 

Úroveň vedomosQ / rozhľad deQ vzdelávaných doma %

Vynikajúca 41,3

Porovnateľná 46,0

Slabšia 0

Iné 12,7

Úroveň vedomostí / rozhľad 
detí vzdelávaných doma  

z pohľadu pedagógov

12,7 %

46,0 %

41,3 %

Vynikajúca Porovnateľná Slabšia Iné
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4.10. Schopnosť vyjadriť vlastný názor a samostatnosť detí vzdelávaných 
doma z pohľadu pedagógov 

 

Schopnosti detí vzdelávaných doma

Samostatnosť

Schopnosť vyjadriť svoj názor

Priemerné hodnotenie na stupnici 1 - 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4

8,7
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5. Adaptácia detí z domáceho vzdelávania 
v školských kolektívoch 

5.1. Pohlavie detí z domáceho vzdelávania v školských kolektívoch 

 

Pohlavie %

Dievča 37,0

Chlapec 63,0

Pohlavie detí

63,0 %

37,0 %

Dievča Chlapec
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5.2. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby %

Áno 40,7

Nie 59,3

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

59,3 %

40,7 %

Áno Nie
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5.3. Ročník, ktorý dieťa v dennej školskej dochádzke navštevuje 

 

Ročník %

1. ročník ZŠ 0

2. ročník ZŠ 3,7

3. ročník ZŠ 3,7

4. ročník ZŠ 3,7

5. ročník ZŠ 14,8

6. ročník ZŠ 22,2

7. ročník ZŠ 3,7

8. ročník ZŠ 7,4

9. ročník ZŠ 7,4

1. ročník SŠ 11,1

2. ročník SŠ 7,4

3. ročník SŠ 7,4

4. ročník SŠ 7,4

Ročník, ktorý dieťa navštevuje
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1.r.ZŠ 2.r.ZŠ 3.r.ZŠ 4.r.ZŠ 5.r.ZŠ 6.r.ZŠ 7.r.ZŠ 8.r.ZŠ 9.r.ZŠ 1.r.SŠ 2.r.SŠ 3.r.SŠ 4.r.SŠ

7,4%7,4%7,4%

11,1%

7,4%7,4%

3,7%

22,2%

14,8%

3,7%3,7%3,7%

0,0%
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5.4. Počet rokov, ktoré dieťa bolo v domácom vzdelávaní 

 

Počet rokov v domácom vzdelávaní %

Menej ako rok 0

1 rok 14,8

2 roky 11,1

3 roky 37,0

4 roky 11,1

5 rokov 11,1

6 rokov 0

7 rokov 3,7

8 rokov 11,1

Počet rokov v domácom vzdelávaní

0

10

20

30

40

Menej 
ako rok

1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov 6 rokov 7 rokov 8 rokov

11,1%

3,7%
0,0%

11,1%11,1%

37,0%

11,1%
14,8%

0,0%
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5.5. Doba začlenenia v školskom kolektíve 

Počet rokov, ktoré dieťa navštevuje školu denne. 

 

Doba začlenenia v školskom kolekQve %

Menej ako rok 29,6

1 rok 7,4

2 roky 22,2

3 roky 25,9

4 roky 11,1

5 rokov a viac 3,7

Doba začlenenia v školskom kolekQve

0

8

15

23

30

Menej 
ako rok

1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 a viac

3,7%

11,1%

25,9%
22,2%

7,4%

29,6%
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5.6. Dôvod prestupu z domáceho vzdelávania do školy 

 

Dôvod %

Prechod na druhý stupeň základnej školy 16,1

Prechod na strednú školu 22,6

Rodinné dôvody 25,8

Finančné dôvody 0

Iné 35,5

Dôvody prestupu z domáceho vzdelávania 
do školy

35,5 %

25,8 %

22,6 %

16,1 %

Prechod na 2. st. ZŠ Prechod na SŠ Rodinné dôvody Finančné dôvody Iné
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5.7. Motivácia pri výbere školy 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Dôvody pre výber danej školy Počet odpovedí

Vzdialenosť od bydliska (v blízkos\) 9

Kvalita školy 14

Odporúčanie /referencie 3

Iné 11

Motivácia pri výbere školy

0

4

7

11

14

Vzdialenosť 
od bydliska

Kvalita 
školy

Odporúčanie Iné
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5.8. Adaptácia detí z domáceho vzdelávania na školské prostredie 
z pohľadu rodičov 

 

Adaptácia dieťaťa z pohľadu rodičov

Celková adaptácia

Začlenenie do koleksvu

Záujem o prebrané učivo

Študijné výsledky 

Priemerné hodnotenie na stupnici 1 - 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,1

7,5

8,2

9
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5.9. Adaptácia detí z domáceho vzdelávania na školské prostredie 
z pohľadu pedagógov 

 

Adaptácia detí z pohľadu pedagógov

Celková adaptácia

Začlenenie do koleksvu

Úroveň vedomoss a zručnoss

Celkový rozhľad

Záujem o prebrané učivo

Schopnosť pochopiť 
a sprostredkovať informácie

Prezentačné schopnos\

Samostatnosť

Zodpovednosť

Ak\vita na vyučovaní

Kri\cké myslenie

Krea\vita pri riešení úloh

Priemerné hodnotenie na stupnici 1 - 10
1 1,9 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1 10

9,3

9,2

9

9,3

9,1

8,5

8,9

9,4

9

9,3

9,5

9,6
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5.10. Vnímanie rozdielu medzi deťmi z domáceho prostredia a dennými 
žiakmi z pohľadu pedagógov 

 

Vnímanie rozdielov – podľa učiteľov/ riaditeľov %

Áno, pozisvny 27,0

Nie, nevidím žiadny rozdiel 59,0

Áno, negasvny 0

Iné 14,0

Rozdiel medzi deťmi 
z domáceho vzdelávania  

a dennými žiakmi

14,0 %

59,0 %

27,0 %

Áno, pozisvny Nie, nevidím žiadny rozdiel Áno, negasvny Iné
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5.11. Výhody dennej školskej dochádzky z pohľadu rodičov detí z domáceho 
vzdelávania 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Výhody chodenia do školy – pohľad rodičov Počet odpovedí

Pevný režim 4

Vzdelávanie zabezpečuje škola 9

Viac voľného času pre rodičov 6

Denný kontakt s koleksvom 8

Druhý príjem pre rodinu 10

Iné 5

Výhody chodenia do školy  z pohľadu rodičov

0

3

5

8

10

Pevný 
režim

Vzdelávanie 
zabezpečuje 

škola

Viac 
osobného 
voľného 

času

Denný 
kontakt 

s koleksvom 

Druhý 
príjem 

Iné
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5.12. Nevýhody dennej školskej dochádzky z pohľadu rodičov detí 
z domáceho vzdelávania 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Nevýhody chodenia do školy – pohľad rodičov Počet odpovedí

Autoritasvny prístup vyučujúcich 8

Negasvny vplyv spolužiakov 8

Málo spoločného času s rodinou 12

 Málo času na rozvoj záujmov 15

Množstvo domácich úloh 13

Iné 6

Nevýhody chodenia do školy z pohľadu rodičov

0

4

8

11

15

Autoritasvny 
prístup 

vyučujúcich

Negasvny 
vplyv 

spolužiakov

Málo 
spoločného 

času 
s rodinou

Málo 
času 

na rozvoj 
záujmov

Množstvo 
domácich 

úloh

Iné
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5.13. Výhody domáceho vzdelávania z pohľadu pedagógov a riaditeľov škôl 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Výhody domáceho vzdelávania – 
pohľad pedagógov a riaditeľov škôl

Počet odpovedí

Škola hrou 24

Možnosť intenzívne sa venovať dieťaťu 37

Viac priestoru na budovanie vzťahov 38

Viac času na záľuby a rozvoj tvorivos\ 38

Rozmanité možnos\ socializácie 10

Flexibilita času a miesta vzdelávania 47

Iné 7

Výhody domáceho vzdelávania z pohľadu pedagógov

0

13
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Škola 
hrou

Možnosť 
intenzívne 
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dieťaťu

Viac 
priestoru 

na budovanie 
vzťahov

Viac 
času 

na záľuby 
a rozvoj 

tvorivos\

Rozmanité 
možnos\ 

socializácie

Flexibilita 
času 

a miesta 
vzdelávania

Iné
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5.14. Nevýhody domáceho vzdelávania z pohľadu pedagógov a riaditeľov 
škôl 

(Možnosť vybrať viacero odpovedí.) 

 

Nevýhody domáceho vzdelávania – 
pohľad pedagógov a riaditeľov škôl

Počet odpovedí

Nedostatok kontaktu s rovesníkmi 35

Nedostatočná socializácia 21

Nedostatočná odbornosť rodičov 8

Riziko zanedbania vzdelávania 10

Nedostatočné podriadenie sa autoritám 7

Nedostatočné vedenie k zodpovednos\ 13

Iné 14

Nevýhody domáceho vzdelávania z pohľadu škôl
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40

Nedostatok 
kontaktu 

s rovesníkmi

Nedostatočná 
socializácia

Nedostatočná 
odbornosť 

rodičov

Riziko 
zanedbania 
vzdelávania

Nedostatočné 
podriadenie sa 

autoritám

Nedostatočné 
vedenie 

k zodpovednos\

Iné
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PRÍLOHA: SLOVNÉ ODPOVEDE 

 V prílohe dokumentu uvádzame reprezentatívnu vzorku slovných odpovedí na 
otvorené otázky a slovných doplnení z jednotlivých dotazníkov. 

 Kapitolami tejto prílohy sú štyri dotazníky: dva o prospievaní aktuálnych domácich 
školákov (z toho jeden vypĺňali rodičia a druhý pedagógovia) a dva o adaptácii detí, ktoré sa 
v minulosti vzdelávali doma a v súčasnosti už navštevujú školu denne (z toho jeden vypĺňali 
rodičia a druhý pedagógovia). 

 Podkapitoly tvoria samotné otázky z príslušných dotazníkov. Každá obsahuje výber 
štyroch až dvadsiatich odpovedí (teda spolu takmer 200 z celkového počtu vyše 600 
získaných odpovedí na všetky otvorené otázky a slovné doplnenia). Niektoré otázky sú len 
slovnými doplneniami k informačným otázkam spracovaným v štatistickej časti tohto 
dokumentu. Vo väčšine prípadov boli dobrovoľné a neodpovedali na ne všetci respondenti, 
preto veľkosť vzorky odpovedí v podkapitolách prílohy závisí od počtu získaných odpovedí. 

 Veľký význam tu majú najmä odpovede pedagógov - tých, ktorí pracujú s deťmi 
aktuálne sa vzdelávajúcimi doma i tých, ktorí pracujú s deťmi, ktoré sa doma vzdelávali 
v minulosti a dnes navštevujú školu denne. V odpovediach sme dali priestor i deťom na 
vajadrenie vlastných pocitov z domáceho vzdelávania. Nemenej dôležité sú tu tiež výpovede 
bývalých „domškolákov“, pretože ide väčšinou o zrelšie deti na druhom stupni ZŠ 
a predovšetkým o študentov stredných škôl, ktorí dokázali sformulovať zaujímavé 
komparácie domáceho vzdelávania so vzdelávaním v škole. 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1. Dotazník: Prospievanie domácich školákov z 
pohľadu pedagógov 

1.1. Vnímate nejaký rozdiel medzi žiakmi, ktorí sú vzdelávaní doma a žiakmi, 
ktorí navštevujú školu denne? 

„Áno, pozitívny. Sú odvážnejšie, neboja sa robiť chyby. Chyba nie je pre nich nepriateľ, berú 
ju ako niečo, z čoho sa môžu poučiť a rásť.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

„Áno, pozitívny. Žiaci vzdelávaní doma majú omnoho viac informácií z oblasti, ktorá ich 
zaujíma, ich vedomosti prekračujú ciele ŠVP v konkrétnom ročníku. Dokážu bez problémov 
argumentovať, slobodne diskutujú o probléme, vedia prezentovať svoje závery. Takmer 
každé, s ktorým som sa stretla, sebaisto pozná oblasť v ktorej je dobrý a v ktorej by sa chcel 
ďalej rozvíjať.“ 

riaditeľ školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Áno, pozitívny. Väčšina detí má hlbšie vedomosti (hlavne z oblasti, ktoré ich zaujímajú), sú 
komunikačne vyspelejšie, majú lepšiu motiváciu pre činnosti spojené so vzdelávaním, majú 
lepšiu čitateľskú gramotnosť, rozvinutejšie kritické myslenie.“ 

riaditeľka školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Áno, pozitívny. Myslím, že žiaci vzdelávaní doma, musia viac na sebe pracovať, naučiť sa 
šikovnejšie rozdeliť si čas, aby postíhali všetko potrebné. Musím povedať, že sú 
samostatnejší.“ 

triedny učiteľ ZŠ, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Nie, nevidím žiadny rozdiel. V rámci ŠKD - pri hre, aktivitách nevidím rozdiel, dokonca ani 
v rámci socializácie v kolektíve.“ 

pedagóg ŠKD pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 
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„Nie, nevidím žiadny rozdiel. Žiaci vzdelávaní doma sú porovnateľne pripravení na 
komisionálne skúšky ako žiaci, ktorí sú vzdelávaní denne v škole.“  

triedny učiteľ ZŠ, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní 

„Je to individuálne, nedá sa to zovšeobecniť. Niektoré deti vzdelávané doma sú tiché, málo 
komunikujú, niektoré sú zase viac komunikatívnejšie, niektoré preferujú viac prírodné vedy, 
iné literatúru.“ 

triedny učiteľ ZŠ, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Áno. Niektorí žiaci sú viac samostatní. Majú väčší rozhľad, vedia aj informácie, ktoré nie sú 
súčasťou obsahu vzdelávania. Niektorí sú zase pomalší a potrebujú viac času na 
vypracovanie úloh.“  

triedny učiteľ ZŠ, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Áno, pozitívny. Žiaci vzdelávaní doma sú pozornejší a sústredenejší v porovnaní s tými, 
ktorí denne navštevujú školu. Mnohí z nich (záleží to najmä od osobnosti žiaka) sú 
disciplinovanejší, lepšie spolupracujú a majú väčší rozhľad, pretože nové poznatky prijímajú 
v domácom prostredí, čo priaznivo ovplyvňuje aj ich psychiku.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

  

„Áno, pozitívny. Žiak je veľmi otvorený novým veciam, šikovný, spoločenský, samostatný. 
Oproti iným deťom ho vnímam viac pozitívne.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

„Nie, nevidím žiadny rozdiel. Deti vzdelávané doma, ktoré poznám, ovládajú a praktizujú 
zásady slušnej komunikácie, sú zvyknuté komunikovať medzi sebou a pracovať aj v tíme. 
Mnohé z nich vedia jasne a presne formulovať myšlienky, spájať ich do logických celkov 
a premýšľať v širších súvislostiach.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

„Áno, pozitívny. Dieťa je komunikatívnejšie, suverénnejšie, sebavedomejšie, zvyknuté 
komunikovať s dospelými, viac si verí, v porovnaní s ostatnými deťmi.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 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1.2. Ako hodnotíte úroveň vedomostí / rozhľad doma vzdelávaných detí 
vzhľadom na príslušné výkonové štandardy v porovnaní s dennými 
školákmi? 

„Vynikajúca. Žiaci vzdelávaní doma sa môžu viac sústrediť na preberané učivo a nie sú 
vyrušovaní inými vplyvmi (inými spolužiakmi atď.). Z toho dôvodu sú vnímavejší 
a koncentrovanejší a zvládnu prijať viac informácií za kratší čas.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

„Vynikajúca. Dieťa má široký rozhľad vedomostí vo viacerých oboroch a vďaka domácej 
škole si aj lepšie pamätá učivo.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

  

„Porovnateľná. Žiaci dosahujú výborné výsledky, porovnateľné s denným štúdiom.“  

riaditeľ školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Porovnateľná. Deti sú vo všeobecnosti veľmi zvedavé. Ak majú správnu motiváciu 
a možnosti, majú aj chuť na sebe pracovať. V domácom vzdelávaní majú prístup k rôznym 
alternatívam vzdelávania, ako v škole v lavici, tlačení časom.“ 

triedny učiteľ, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Nemožno to generalizovať, závisí to od predpokladov konkrétneho žiaka aj od toho, ako je 
nastavené domáce vzdelávanie. Máme žiakov, ktorí majú oveľa širšie a hlbšie vedomosti, 
vedia ich aplikovať (a je ich väčšina). Ale tiež žiakov, ktorí len s ťažkosťou zvládajú aj 
minimálny obsah vzdelania.“ 

riaditeľka školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Rôzna. Niektorí majú väčší rozhľad, vedia aj informácie, ktoré nie sú súčasťou obsahu 
vzdelávania. Úroveň vedomostí u niektorých žiakov sa vyrovná vedomostiam denných 
školákov.“ 

triedny učiteľ, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní 

  

„Vynikajúca. Deti získavajú vedomosti  prirodzeným spôsobom v súvislostiach od rodičov 
v najmotivačnejšom prostredí na učenie - v prostredí rodiny-lásky.“   
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vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

„Vynikajúca. Tieto deti sú zvyknuté pracovať samostatne, priamo sa pýtať na to, čomu 
nerozumejú. Základné informácie si spájajú do celkov a sú schopné premýšľať v širšom 
kontexte bez toho, aby som ich musela viesť krok po kroku.“ 

vedúca mimoškolskej činnosti pracujúca s doma vzdelávanými deťmi 

„Porovnateľná. Veľmi veľa záleží od záujmu žiakov a možností rodičov. Väčšinou deti 
v domácom vzdelávaní vedia viac a lepšie vyjadrujú svoje myšlienky.“  

vedúca mimoškolskej činnosti pracujúca s doma vzdelávaným dieťaťom 

  

„Vynikajúca. Neviem porovnať vedomosti žiaka encyklopedického typu, ale pozorujem 
u neho rozvinuté kreatívne a kritické myslenie, prehľad o trendoch vo svete a pod.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

  

„Vynikajúca. Dieťa sa samostatne stavia aj k náročnejším činnostiam.“  

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 

  

„Lepšie než porovnateľné. Tým, že si rodičia a deti môžu sami organizovať čas i spôsob 
vzdelávania, ich spôsob výučby sa približuje k integrovanému tematickému vyučovaniu 
(ITV). Preto  úroveň ich vedomostí - v porovnaní s dennými školákmi - hodnotím ako 
celostnejšiu, hlbšiu a trvalejšiu.“   

pedagóg ZUŠ 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1.3. Ako hodnotíte spoluprácu s rodičmi doma vzdelávaných žiakov? 

„Doma vzdelávajúci rodičia sú výnimočné, vzácne osobnosti ľudsky (duchovne), aj 
intelektovo.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom   

  

„V niektorých debatách, ktoré presahujú rozmer jednej oblasti, sú tieto deti prirodzene 
zvyknuté prepojiť si poznatky z rôznych oblastí a nerozmýšľať len lineárne.“  

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom   

  

„Rodičia sa viac zaujímajú o svoje dieťa. Neberú ho, ako priemer, ale sústredia sa na detaily 
rozvíjajúce jeho individualitu.“  

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom   

  

„Momentálne je vynikajúca spolupráca, zase to záleží od konkrétnych rodín a postoja 
rodičov.“ 

riaditeľ školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní   

  

„Vynikajúca spolupráca. Rodičia sa veľmi zaujímajú o žiaka a ako mu to v tanci ide. Keď im 
zadám domácu úlohu, tak on príde vždy pripravený.“ 

pedagóg ZUŠ pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 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1.4. Čo by ste odporučili žiakom, ktorí sa vzdelávajú doma? 

„Naučiť sa dobre využívať svoj čas, nakoľko ho nemárnia napr. nevyhnutnými presunmi zo 
školy domov a opačne. Treba ho plnohodnotne využiť.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom   

  

„Aby mali častý osobný kontakt s ostatnými deťmi, napríklad pri mimoškolskej záujmovej 
činnosti.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

  

„Aby nestratili hravosť a chuť ucíť sa.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

  

„Nech v tom pokračujú.“ 

riaditeľ školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní   

  

„Aby napĺňali svoj čas poznávaním toho, čo ich baví a napĺňa a tým sa postupne pripravovali 
na svoju budúcu profesiu (platí najmä o starších žiakoch).“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom 
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1.5. Aké vidíte pozitíva na domácom vzdelávaní? 

„Deti nie sú v umelo vykonštruovanom kolektíve, akými sú triedy v školách, žiakovi môže byť 
štúdium viac prispôsobené „šité na mieru”.“  

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

   

„Eliminovaný stres zo skúšania, testov.“  

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

   

„Pohoda domáceho prostredia.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

   

„Lepšia koncentrácia a pozornosť.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

    

„Individuálny prístup k žiakovi, aký nie je možný vo veľkom kolektíve.“  

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  
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1.6. Aké vidíte negatíva na domácom vzdelávaní? 

„Legislatíva komplikuje rozvoj skutočného potenciálu tohto typu vzdelávania a pri 
obmedzeniach sa mnohí umelo prispôsobujú nekompatibilnému systému a v týchto 
rozdielnych formách dochádza k porovnávaniu kvalít, ktoré sa rozvíjajú v rôznom čase.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

.  

„Individuálne zlyhanie prípravy rodičov a spolupráce so školou.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

„Žiadne.“ 

riaditeľ školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní  

  

„Pokiaľ sa domáce vzdelávanie realizuje tvorivo a kompetentne, nemá žiadne negatíva.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom   

  

„Nevidím žiadne negatíva.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  
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1.7. Tu je priestor na akékoľvek Vaše slovné vyjadrenie, ktoré sa Vám žiada 
doplniť (napr. Váš celkový dojem, povaha žiaka/žiačky, Váš názor na 
domáce vzdelávanie...) 

„Žiačka sa správala trošku inak ako ostatné deti: bola sebavedomejšia, vzdelávanie brala 
ako samozrejmosť, nie ako povinnosť, tešila sa naň. Bolo by dobré, ak by sa niečo takéto 
podarilo dosiahnuť aj na školách.“   

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

  

„Pracujem s deťmi, ktoré chodia do bežnej školy aj s deťmi vzdelávanými doma. Zdá sa mi, 
že deti na domácom vzdelávaní sú uvoľnenejšie, oddýchnutejšie, nejdú len primárne za 
výsledkom, vedia formulovať svoj názor, sú samostatné, nespoliehajú sa tak intenzívne na 
to, čo povie učiteľ.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

  

„Domáce vzdelávanie je super v tom, že rodič zabezpečí také podmienky svojmu dieťaťu, 
aby napredovalo v tom, čo ho baví, oproti tomu v tom, čo mu až tak nejde, ho dokáže 
motivovať, aby to zvládlo najlepšie ako vie. Nehrajú sa na ľudí, čo všetko zvládnu a dokážu, 
ale sú prístupní rade, pomoci, dokonca ju sami hľadajú. Môj názor je, že jedine rodič dokáže 
viesť svoje dieťa vzdelávaním tak, ako to ono potrebuje, lebo ho najlepšie pozná a ľúbi ho 
najviac na svete.“ 

riaditeľ školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní  

  

„Celkový dojem je taký, že v súčasnej dobe domáce vzdelávanie je oveľa lepšie ako v škole. 
V škole je zbytočná strata času, čo sa týka učebných predmetov. Ale zasa kamarátstvo 
a komunikácia sú tiež veľmi dôležité.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávaným dieťaťom  

  

„V mojom oddiele (26 chlapcov) sú chlapci vzdelávaní doma najväčší ťahúni, spravili na mňa 
dobrý dojem. Osobne sme v rodine tiež zvažovali vzdelávanie doma, prekážkou boli 
legislatívna podpora a malá možnosť socializácie pre naše deti mimo školu.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci s doma vzdelávanými deťmi  
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„Môj názor asi pozná väčšina tých, čo sa pohybujú v tejto oblasti. Mám skúsenosť s DV ako 
rodič štyroch detí, pedagóg, garant, aj riaditeľ školy. DV plne podporujem, som za pozitívnu 
zmenu v legislatíve v rámci individuálneho vzdelávania (aj na 2. stupni).“  

riaditeľ školy zastrešujúcej žiakov v domácom vzdelávaní  
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2. Dotazník: Prospievanie domácich školákov z 
pohľadu rodičov (a detí) 

2.1. Otázka pre dieťa: Ako sa cítiš na domácom vzdelávaní? 

„Dobre. Vyhovuje mi to.“ 

žiak, 6. ročník ZŠ, 5 rokov na domácom vzdelávaní  

  

„Veľmi dobre, pomáha mi to, nemám stres.“ 

žiak, 5. ročník ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní  

  

„Lepšie ako v škole.“ 

žiačka, 5. ročník ZŠ, menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní  

  

„Fantasticky.“ 

žiačka, 3. ročník ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní  

  

„Ťažko, lebo sa nechcem učiť.“ 

žiak, 1. ročník ZŠ, menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní 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2.2. Otázka pre dieťa: Čo sa Ti na domácom vzdelávaní páči? 

„Páči sa mi, že sa učím doma. Veľmi ma baví matematika a geometria. Páči sa mi, že sa 
učím čo ma baví, môžem byť so svojou sestrou. Chodíme na kopec výletov.“  

žiak vzdelávaný 1 rok na domácom vzdelávaní  

   

„Môžem robiť úlohy a učiť sa, kedy chcem. Rád si plánujem dni, čo budem robiť. Rád sa 
učím ráno. Nemusím chodiť každý deň do školy. Mamina mi pomáha, keď potrebujem. 
Rýchlo si urobím úlohy, ktoré ma nebavia a viac času mám na tie, ktoré ma bavia. Tento rok 
ma napríklad baví učiť sa o Slovensku, takže si robím aj ôsmackú Geografiu, v ktorej sa učí 
o Slovensku.“  

žiak 6. ročníka ZŠ, 5 rokov na domácom vzdelávaní   

   

„Páči sa mi, že sa môžem učiť aj v sobotu aj v nedeľu - keď uprednostníme cez týždeň niečo 
iné, máme veľa voľného času, sami si ho organizujeme, netrápim sa známkami.“  

žiačka 4. ročníka ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Všetko sa mi páči! Môžem si spraviť školu rýchlejšie a venovať sa dlhšie matematike, keď 
chcem.“  

žiačka vzdelávaná 1 rok na domácom vzdelávaní   

   

„Páči sa mi to, že nemáme známky, ani domáce úlohy, že mám viac voľného času na hranie 
s malým Legom, a že môžeme byť vonku. Páči sa mi, že sa nenakazíme korona vírusom.“  

žiačka 4. ročníka ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Páči sa mi sloboda vo vzdelávaní - nemusím robiť veci presne v tú hodinu, ktorá je daná, 
môžem si niečo odložiť na neskôr, poprípade niečo urobiť skôr. Taktiež mám viac času na 
voľno časové aktivity: flauta, violončelo, spev, skauting, čítanie kníh, kreslenie, výlety, šitie, 
varenie, kváskovanie... Mám čas aj na chov zvierat: 2 agapornisov (papagájov), psíka, 
2 korytnačky, 2 škrečkov, králika a 2 morčatá, ktoré aj rozmnožujem. Toľko zvieratiek by som 
mať nemohla, keby som chodila do bežnej školy.“   

žiačka vzdelávaná 6 rokov na domácom vzdelávaní   
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„Pre mňa je to pokojnejší život, keď potrebujem niekam ísť, nemusím si vypýtať 
ospravedlnenku. Môžem sa učiť hravým spôsobom. Keď niečo neviem, hneď sa môžem 
spýtať mojej učiteľky- mamy a nedá mi zlú známku, ale ma pochopí a vysvetlí mi to.“   

žiačka 5. ročník ZŠ, 4 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Páči sa mi, že sa môžem učiť doma - kedy chcem a ako chcem. Že nemusím skoro vstávať 
a ďaleko cestovať. Že môžem byť v niečom lepší a ísť v tom ďalej a nemusím čakať na 
ostatných spolužiakov. Páči sa mi, že si môžem sám plánovať, kedy sa čomu budem 
venovať. Že môžem byť veľa času vonku a sadiť rastliny a starať sa o ne.“ 

žiak 5. ročníka ZŠ, 4 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Je super, že používame aj iné knižky ako učebnice, lebo sa mi viac páčia.?“ 

žiak 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Páči sa mi, že si môžem urobiť prestávku na hranie, keď sa učím. Môžem si vybrať čo 
chcem čítať, preto čítam veľa kníh. Nemusím skoro vstávať. Teším sa, že ma učí mamka, 
lebo iná učiteľka má tak dobre nepozná. Môžem  si vybrať, čo chcem písať, diktát alebo 
vybrané slová…“ 

žiak 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Oceňujem slobodu fungovania, učenia, možnosť vlastného systému, viac času na obľúbené 
predmety potrebné k budúcemu povolaniu, získavanie mnohých zručností a znalostí 
z bežného života.“  

žiak 8. ročníka ZŠ, 1 rok na domácom vzdelávaní   

   

„Učím sa ľahko, môžem si vybrať aktivity, ktorým sa môžem venovať počas dňa a nemávam 
domáce úlohy. Učím sa zábavnou formou, pracujem na projektoch na týždeň a cez to sa 
učím matematiku, jazyk, cudzí jazyk a vedy spoločne.“  

žiak 2. ročníka ZŠ, 1 rok na domácom vzdelávaní   

   

„Páči sa mi, že sa môžem viac venovať tomu, čo ma baví.“   

žiak 9. ročníka ZŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní   
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„Mama pre mňa vymýšľa zábavné aktivity, aby som nemusela stále vypĺňať zošity. Môžem 
chodiť na doobedňajšie stretnutia s kamarátmi. Mám dosť času na hranie. Nemusím písať 
toľko diktátov, namiesto toho radšej píšem svoje príbehy.“   

žiačka 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   
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2.3. Otázka pre dieťa: Nechýbajú Ti kamaráti?  

„Vôbec. Kamarátov mám dosť, mám čas sa s nimi stretávať a mám aj takých, s ktorými sa 
môžem stretnúť doobeda.“  

žiačka 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Mám kamarátov, prečo by mi chýbali. Sú tiež na domácom vzdelávaní.“   

žiak vzdelávaný  3 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Nie, mám dosť kamarátov. Neviem, či by som mal viac kamarátov, keby som chodil do 
školy.“  

žiak 3. ročníka  ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Občas chýbajú.“   

žiak 6. ročníka  ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Nechýbajú mi až tak veľmi, pretože mám brata doma. Mam aj mladšiu sestru. Poobede sa 
hráme so sestrou, ktorá príde zo školy. Hráme sa aj s inými deťmi, ktoré sa učia doma 
a s bratrancami a sesternicou. Chodila som aj na výtvarnú do ZUŠ, ale budem chodiť až keď 
sa skončí korona.“    

žiačka 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   

   

„Nie, lebo na krúžkoch mám kamarátky. Mám aj bratranca a sestru s ktorými sa môžem hrať. 
Ďalej dedko a babka, veľa zvierat s ktorými sa vonku hrám.“   

žiak vzdelávaný 4 roky na domácom vzdelávaní  

   

„Ani nie. Stačí mi tá kamarátka, ktorú mám.“    

žiačka vzdelávaná 5 rokov na domácom vzdelávaní  

   

„Oproti niektorým kamarátkam sa cítim socializovanejšia, lebo iba ťukajú do mobilu. Mám pár 
kamarátov, s ktorými si veľmi dobre rozumiem. Vieme sa zabaviť, keď sa stretneme. 
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Nevyhľadávame sa cez mobilné apky. S niektorými sa nestretávam pravidelne, ale keď sa 
stretneme, je sranda a je to také koreníčko, Veľmi sa tešíme.“   

žiačka 7. ročníka ZŠ, 6 rokov na domácom vzdelávaní   

   

„Nie. Prečo? Veď ja mám kopu kamarátov. Po celom Slovensku, aj v Čechách.“   

žiak 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní   

    

„Trošku aj áno. S kamarátmi sa stretávame v parku a ideme s nimi na nejaké výlety alebo 
ešte na chaty.“   

žiak 1. ročníka ZŠ, menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní   

  

„Mám svojich kamarátov, ktorí sa niektorí vzdelávajú doma, niektorí v škole. Nie, nechýbajú 
mi. Píšeme si listy. Stretávame sa, Občas si urobíme video hovor.“   

žiak vzdelávaný 3 roky na domácom vzdelávaní  
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2.4. Reakcia Vášho okolia na Vaše rozhodnutie vzdelávať deti doma. 

„Pri dcére so zdravotným hendikepom boli reakcie pozitívne, pri zdravom synovi sme sa 
stretli s neporozumením a výčitkami.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Prekvapená, ľudia mali minimum informácii.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Zmiešaná - niektorí reagovali pozitívne, niektorí prekvapene, zopár aj zhrozene.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Po rokoch v DV podporujúca - vnímajúca rozdiely medzi deťmi z bežných škôl a našimi 
deťmi.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (6 rokov a 3 roky na domácom vzdelávaní) 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2.5. Kto prioritne dieťa/deti vzdeláva? 

„Obaja rodičia. Predmety si delíme podľa toho, k čomu máme bližšie a vieme deťom lepšie 
vysvetliť.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Ja, spolu s pedagógmi vo vzdelávacej skupine.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Striedam sa s našou garantkou štúdia.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti  (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Obaja rodičia.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 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2.6. Prečo ste volili domáce vzdelávanie? 

„Chceme byť viac spolu.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 a 3 roky na domácom vzdelávaní) 

„Povaha a špecifiká dieťaťa.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Časová aj obsahová sloboda vo vzdelávaní.” 

matka vzdelávajúca doma 3 deti (4, 3 a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Prístup učiteľov.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Mojou túžbou je, aby ich učenie stále bavilo a zatiaľ sa nám to darí.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 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2.7. Aké sú podľa Vás negatíva domáceho vzdelávania? 

„Štát nám nielenže nepomáha, naopak, mám pocit, že nám to skôr sťažuje (zápis v českej 
škole na 2. stupni).” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Predstavy štátu o tom, čo má žiak kedy vedieť a komu to musí kedy dokladovať.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (3 roky na domácom vzdelávaní) 

„Finančné náklady na komunitnú školu.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Nevnímame zásadné negatíva.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 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2.8. Ako by ste definovali svoj štýl vzdelávania? 

„Kombinácia učenia podľa osnov, projektového učenia a online hodín cez i-moodle Březová.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (4 roky a 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Prispôsobujeme štýl vzdelávania aktuálnej situácii a potrebám celej rodiny.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (4, 3 a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Dieťa sa vzdeláva v komunitnej škole.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Vzdelávanie metódou Montessori s prihliadaním na aktuálne senzitívne obdobia dieťaťa.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Striedanie aktivít (striktná i demokratická škola).” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (3 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

Prieskum OZ DVS 2020  /  75 97



2.9. Plánujete si vzdelávanie na školský rok/polrok vopred? 

„Niekedy sa snažíme poponáhľať sa s učivom podľa ŠVP, nadbehnúť si, aby sme mali potom 
priestor na plánované operácie a čas, kedy sa nedá ísť v učení bežným tempom.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako rok na domácom vzdelávaní) 

„Približný plán len v rámci toho, že vieme, čo máme zvládnuť do polročného preskúšavania.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Napredujem podľa stanovených osnov, ale v súlade so záujmami a vlohami jednotlivých 
detí.” 

matka vzdelávajúca doma 4 deti (6, 5, 3 a 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Dieťa sa vzdeláva v komunitnej škole.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Plánujeme na kratšie obdobia - mesiac a týždne, ale zároveň sa v rámci roka/ polroka 
pridŕžame ŠVP a do istej miery aj učebnice.” 

rodič vzdelávajúci doma 2 deti (3 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 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2.10. Kde beriete inšpiráciu na vzdelávanie? 

„Ideme predovšetkým podľa nálady a záujmov. Občas deťom podstrčím niečo, čo je 
v osnovách, keď ich zaujme kniha učebnicoidného typu, tak sa venujeme tej... Závisí od 
predmetu, dieťaťa a ročníka.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (5 a 6 rokov na domácom vzdelávaní) 

„Iniciatívy Children in Permaculture a Učíme se venku, rôzne metodiky na vzdelávanie 
a aktivity vonku.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Dieťa sa vzdeláva v komunitnej škole.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Z môjho pedagogického vzdelania a skúseností.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (3 roky na domácom vzdelávaní) 

„Pomáha nám online vyučovanie cez skype a i-moodle v škole v Březovej.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (6 rokov na domácom vzdelávaní) 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2.11. Využívate alternatívne metódy vzdelávania? 

„Nazvala by som to story-learning: dcéru veľmi zaujímajú príbehy, takže všetko, čo sa dá, jej 
sprostredkujem cez nejaký príbeh.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Inšpirujem sa rôzne, nie podľa jednej ucelenej metódy.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Montessori pedagogika vo veľmi voľnom význame, skôr v súvislosti s celkovou filozofiou, 
než konkrétne aktivity.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Využívam projektové učenie, zážitkové učenie a veľa čítame.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Prepájanie predmetov - ITV, samoriadené vzdelávanie, skúšame aj učenie vonku.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 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2.12. Ako prioritne získavate učebnice a učebné materiály? 

„Väčšinu poskytuje kmeňová škola, no napr. Hejného učebnice a pomôcky či jazykové 
učebnice kupujeme. Niektoré pomôcky a lapbooky pre zhrnutie učiva vyrábame.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (2 roky a menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Učebnice máme zo školy, veľa materiálov stiahnutých z internetu, niektoré kupované...” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Kupujeme, získavame z internetu, niektoré materiály si vyrábame.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Základné nám poskytla škola (šlabikár, čítanka, prvouka), zvyšok kupujeme, vyrábame, 
alebo získavame z internetu.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Na škole, kde boli deti zapísané predtým, sme všetko kupovali, niečo vyrobili. Teraz nám ich 
poskytuje škola.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (6 rokov a 3 roky na domácom vzdelávaní) 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2.13. Ako ste našli garanta? 

„V rodine máme učiteľa pre 1. stupeň ZŠ.” 

matka vzdelávajúca doma 3 deti (4, 3 a 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Sme v českej škole, nepotrebujeme garanta.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (5 rokov na domácom vzdelávaní) 

„Kamarátka má potrebné vzdelanie.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Poskytla nám ho komunitná škola.” 

rodič vzdelávajúci doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Poskytla nám ho kmeňová škola.” 

rodič vzdelávajúci doma 3 deti (3, 2 a 1 rok na domácom vzdelávaní) 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2.14. Ako hodnotíte komunikáciu s kmeňovou školou? 

„Zatiaľ veľa skúseností nebolo, ale z tých, čo boli, sa nám všetko páči.” 

matka vzdelávajúca doma 1 dieťa (menej ako 1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Minulá škola bola direktívna, terajšia je neutrálna až ústretová.” 

matka vzdelávajúca doma 2 deti (6 rokov a 3 roky na domácom vzdelávaní) 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3. Dotazník: Adaptácia domácich školákov na 
školské prostredie, vedené kolektívy detí a pod. 
z pohľadu pedagógov 

3.1. Vnímate nejaký rozdiel medzi žiakom, ktorý prišiel z domáceho 
vzdelávania a žiakmi, ktorí vždy navštevovali školu? 

„Ako veľké pozitívum vnímam to, že žiačka má vedomosti prepojené s praktickým životom 
(zmysel - na čo mi to je, kde to použijem) + veľký cit pre vnímanie druhých ľudí, zmysel pre 
spravodlivosť.“ 

 učiteľka súkromnej ZŠ pracujúca so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná doma 

„Keby som nevedela, že žiačka prišla z domáceho vzdelávania, považovala by som ju za 
výbornú a snaživú, v niektorých predmetoch vykazuje vynikajúce vedomosti a zručnosti. Je 
obohatením nášho triedneho kolektívu a je rozhodne jedným z ťahúnov. V porovnaní 
s väčšinou ostatných žiakov v jej veku, badať tiež väčšiu emocionálnu zrelosť, ale to je podľa 
môjho názoru celkový výsledok vzdelávania doma, ako aj výchovy v rodine.” 

učiteľka 2. stupňa ZŠ pracujúca so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná doma  

„Žiak mal najmä v nižších ročníkoch (6. a 7.r.) problém s pracovným tempom pri písomných 
prácach a začal výrazne selektovať učivo podľa vlastných záujmov, čo bolo vzhľadom na 
všeobecné zameranie základnej školy a motiváciu žiaka k výkonom problematické.“ 

učiteľka 2. stupňa ZŠ pracujúca so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma 

„Samostatnosť, zodpovednosť a serióznosť sú vlastnosti, ktoré ma žiačka osvojené 
podstatne lepšie ako väčšina spolužiakov, ktorí nemajú skúsenosť s domácim vzdelávaním. 
Žiačka tiež preukazuje chuť učiť sa pre seba, pre svoj rozvoj a svoju budúcnosť, nie len pre 
známky. Dôležitý je pokrok. Prístup k vyučovaniu je aktívny, poctivý a kreatívny, žiačka nemá 
problém pracovať v skupine, aktívne pomáha pri organizácií školských podujatí, so 
spolužiakmi vychádza veľmi dobre.“ 

učiteľ SŠ pracujúci so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná doma 
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„Dieťa z domáceho vzdelávania vie zvyčajne jasnejšie formulovať svoj pohľad, pozerať sa na 
problém a jeho riešenie zo širšieho kontextu, je slobodnejšie a menej zamerané len na 
výkon.“ 

vedúca mimoškolskej činnosti pracujúca s doma vzdelávanými deťmi 

„Žiačka prejavuje výraznejší záujem o dianie a učivo.“ 

učiteľ ZUŠ pracujúci so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná doma 
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3.2. Čo by ste odporučili žiakom, ktorí sa vzdelávajú doma? 

„Neostať “v bubline” - spoznávať, ako žijú iní ľudia, mať dosť kamarátov, mať mimoškolskú 
aktivitu (dochádzať niekam - mať kontakt s okolitým svetom a vedieť sa v ňom orientovať).“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma 

   

„Myslím si že je dobré, keď dieťa vzdelávajúce sa doma popri tom navštevuje nejakú 
mimoškolskú aktivitu, kde má možnosť rozvíjať svoje individuálne danosti, ale aj je v širšom 
kolektíve detí, ktoré mu nielen naplnia potrebu socializovať sa, ale dajú mu aj možnosť 
konfrontácie s inými rovesníkmi.“ 

učiteľka ZUŠ  

„Aby čo najviac vnímali veci okolo seba, rozumeli tomu, čo sa učia a hlavne sa učili 
s radosťou a boli šťastní. Prajem im aj veľa kamarátov, pretože kolektív rovesníkov vnímam 
rovnako dôležito ako učenie.“  

učiteľka 2. stupňa súkromnej ZŠ pracujúca so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma 

„Sústrediť sa na svoj osobný progres, aj keď len malý. Krôčik po krôčiku sa výsledky 
dostavia. Neporovnávať sa s inými, pracovať sa rozvoji seba, svojej osobnosti a svojich 
vedomostiach a zručnostiach.“  

učiteľ SŠ pracujúci so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma 

„Je nutné systematicky pracovať, k prebranému učivu sa často vracať, aby bolo dokonale 
zopakované a žiak by mal potom bez problémov zapadnúť do riadnej triedy.“ 

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma 
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3.3. Tu je priestor na akékoľvek slovné doplnenie, ktoré sa Vám žiada 
napísať (napr. Váš celkový dojem, povaha žiaka/žiačky, Váš názor na 
domáce vzdelávanie...). 

„Domáce vzdelávanie vnímam ako výbornú cestu vzdelávania. Vedie žiakov k samostatnosti, 
zodpovednosti a pracovitosti, ktoré mnohým dnešným mladým ľudom chýbajú. Žiaci tak od 
ranného veku vedia prebrať zodpovednosť za svoje činy a výsledky, rastú z nich angažovaní, 
kreatívni a zodpovední mladi ľudia. 

Priala by som si, aby sa metódy a prvky domáceho vzdelávania aspoň do určitej miery 
uplatňovali aj v štátnych školách, aby študenti neboli nútení len memorovať poznatky, ale aby 
mohli slobodne rozvíjať svoje talenty a rásť, aby mali možnosť výberu a nebáli sa vyjadriť 
svoj názor. Uvítala by som, aby učitelia boli viac pomocníkmi a pozitívnymi vzormi ako 
autoritami.“  

učiteľka SŠ pracujúca so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma 

„Žiak má výborný všeobecný rozhľad, je komunikatívny, priateľský, v kolektíve obľúbený. 
Veľmi vyniká v komunikačných zručnostiach.“  

učiteľka 2. stupňa ZŠ pracujúca so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma 

„Žiačka je všestranná, do všetkého sa zapája a aj to dokončí. Je dobrá v improvizácii, 
uplatnila sa v divadelnom krúžku, je nápomocná a empatická voči okoliu. Dieťa zvláda každú 
situáciu, do ktorej sa dostane s prehľadom a vie správne zareagovať.“  

vedúci mimoškolskej činnosti pracujúci so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná doma 

„Po príchode do kolektívu si žiačka akoby potrebovala vybojovať svoje postavenie v skupine, 
občas bola aj drzá. S postupom času sa upokojila, je to šikovná žiačka, s ktorou nie sú 
problémy, pomáha ostatným a pedagógom.“  

učiteľka 2. stupňa ZŠ pracujúca so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná doma 

„Žiačka bola v 1. roč. na štátnej škole, z ktorej odišla hneď po prvom roku. Ďalšie 3 roky bola 
v domácom vzdelávaní. Keď prišla k nám do školy v 5. ročníku, vnímala som, že má strach, 
že ju ako prváčku škola zlomila. Bála sa zlyhania, posudzovania ostatnými. Dali sme jej toľko 
času koľko potrebovala, aby si škola opäť získala jej dôveru. Do kolektívu sa začlenila dobre, 
aj sa rýchlo zorientovala v našom systéme. Z domáceho prostredia prišla absolútne 
pripravená, vedela pekne prepájať vedomosti medzi predmetmi, videla vo veciach reálny 
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zmysel. Ovláda praktické zručnosti (varenie, pečenie, sadenie atď.), je samostatná a v živote 
sa o seba určite bude vedieť postarať. Je to úžasná bytosť a ja jej silno držím palce ako aj 
všetkým domácim vzdelávačom.“ 

učiteľka 2. stupňa súkromnej ZŠ pracujúca so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná 
doma 

„Žiačka sa od počiatku snažila preukázať svoje vedomosti, vedela prepájať poznatky 
z rôznych oblastí, takisto u nej bolo badať veľkú snahu a túžbu po nových poznatkoch. Má 
výborné vyjadrovacie schopnosti a kritické myslenie. Možno zo začiatku bolo pre ňu niekedy 
ťažšie potlačiť súťaživosť, resp. nebyť vždy tá, ktorá vyjadrí správnu odpoveď, že tam boli aj 
iní žiaci, ale rýchlo pochopila ako funguje kolektív. Žiačka tiež trochu horšie prijímala, keď 
dostala horšiu známku, ale možno to súviselo s tým, že to bola zriedkavá skutočnosť. 
Možnosť domáceho vzdelávania ju určite obohatili a adekvátne pripravili na fungovanie 
v klasickej forme vzdelávania, ale myslím si, že jej pomáha k objektívnejšej sebareflexii 
a osobnému obohateniu aj možnosť konfrontácie so spolužiakmi.“ 

učiteľka 2. stupňa ZŠ pracujúca so žiačkou, ktorá bola v minulosti vzdelávaná doma 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4. Dotazník: Adaptácia domácich školákov z 
pohľadu rodičov (a detí) 

4.1. Otázka pre dieťa: Čo sa Ti páčilo na domácom vzdelávaní? 

„Množstvo voľného času, ktoré som mohol využiť podľa vlastnej ľubovôle. Mohol som si 
vybrať kolektív detí, s ktorými som trávil svoj čas. Nebol som obmedzovaný vo svojom 
vlastnom osobnostnom raste.” 

študent 2. ročníka SŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní 

„Bol som stále s rodičmi, utužoval sa tak náš vzťah. Nebol som fixovaný na rozvrh, vyhol 
som školským stereotypom ako aj stereotypom školského myslenia. Robil som to, čo ma 
baví a bol som schopný naučiť sa látku spôsobmi, ktoré sú mi blízke.” 

študent 2. ročníka konzervatória, 8 rokov na domácom vzdelávaní 

„Bol to najlepší rok mojej školskej dochádzky. Mohol som sa viac venovať veciam, ktoré ma 
bavia. A mal som kopec času na kamarátov a krúžky, ktoré som predtým nestíhal.” 

žiak 9. ročníka ZŠ, 1 rok na domácom vzdelávaní 

„Učil som sa s mamou, poobede som nemal domáce úlohy a mal som lepšie obedy.  
Pracoval som v tichu, mohol som sa lepšie sústrediť.” 

žiak 5. ročníka ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní 

„Individuálny prístup, väčšia možnosť rozvíjania osobných záujmov, omnoho skôr sa viem 
venovať svojmu životnému odboru.” 

študent SŠ, 1 rok na domácom vzdelávaní 

„Nemusela som skoro vstávať a cestovať. Sama som si mohla určiť predmet a čas, kedy som 
na ňom chcela pracovať. Mala som taký kľud a mohla som sa učiť na rôznych miestach, 
vonku, na dvore, v záhrade, na prechádzke.” 

žiačka 7. ročníka ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní 
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„Mohol som prebrať niektoré učivo skôr. Keď sme sa rýchlo naučili na skúšky, mali sme viac 
času na behanie v prírode a čítanie kníh, ktoré má zaujímajú. Mohli sme si ráno dlhšie 
pospať, aj tak sme všetko stihli.” 

žiak 6. ročníka ZŠ, 5 rokov na domácom vzdelávaní 

„Voľnosť, vlastné rozhodovanie o čase, výlety, možnosť zamerať sa na to, čo ma baví, rozvoj 
sebadisciplíny.” 

študentka SŠ, 7 rokov na domácom vzdelávaní 

„Mala som možnosť sama si organizovať čas strávený štúdiom, aj mimoškolské aktivity, 
taktiež voľný čas. Prečítala som omnoho viac kníh, ako stíham teraz, keď som v škole. Mohla 
som sa hlbšie venovať veciam, ktoré ma bavia, napr. výtvarné umenie, hudba (hra na 
klavíri), písanie. Som šťastná, že som v tom čase mohla veľa času stráviť so svojou rodinou. 
Čo sa týka učiva, mala som priestor dlhšie sa venovať témam, ktoré ma zaujali, a naopak, tie 
menej zaujímavé mi stačilo pochopiť a mohla som sa posunúť ďalej.” 

študentka 4. ročníka SŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 

„Páčil sa mi individuálny prístup, flexibilný harmonogram a len raz za polrok stres 
zo skúšania.” 

študentka 1. ročníka SŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní 

„Bolo to viac zážitkové učenie. Nešlo len o naučenie sa nejakej teórie, ale daným učivom 
sme žili. Napríklad, keď sme sa učili o Číne, jedli sme čínske jedlá, skúšali sme čínske 
písmo, čítali sme príbehy o Číne. Myslím, že takýmto spôsobom som si oveľa lepšie učivo 
zapamätala a pamätám si to dodnes.” 

študentka 3. ročníka SŠ, 7 rokov na domácom vzdelávaní 

„Spôsobom, akým sme sa učili, ma preberané učivo zaujímalo (robili sme veľa projektov), 
a nemusela som sa to nadrviť tak ako v škole. Neučili sme sa 6 hodín vkuse a nemusela som 
sa skoro ráno zobúdzať.” 

žiačka 8. ročníka ZŠ, 5 rokov na domácom vzdelávaní 

„Páčilo sa mi, že som bol doma. Nemusel som skoro vstávať a mal som veľa času. Mohol 
som sa hrať vonku, staval som si domček.” 
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žiak 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 

„Všetko. Mohol som si vybrať, čo chcem kedy robiť. Niečo som zvládal ľahko a rýchlo a 
potreboval som na to málo času. To, čo bolo pre mňa ťažšie, som mohol robiť pomaly a 
venovať sa tomu viac. Vyhovovalo mi to.” 

žiak 9. ročníka ZŠ, 4 roky na domácom vzdelávaní 

„Všetko. Mal som viacej kľudu a voľnosti. Nebol tlak, že niečo musím do bodky vedieť. Bolo 
aj dobre, že som nemal písomky a domáce úlohy.” 

žiak 7. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 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4.2. Otázka pre dieťa: Aký máš pocit z prechodu z domáceho vzdelávania 
do školy? 

„Určite je to náročnejšie, ako pre deti idúce zo školy do inej školy. Nebol som zvyknutý 
klamať (napr. povedať, že úloha nebola, keď sa na to učiteľka spýta).“ 

žiak 2. ročníka SŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní 

„Plynulý. V poriadku. Mal som väčší rešpekt pred školou a bral som ju vážnejšie ako ostatní 
spolužiaci.“ 

žiak 2. ročníka SŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní 

„Celkom dobrý, som veľmi rada, že som sa učila doma, malo to veľmi veľa výhod, ale 
momentálne som rada, že som už v škole.“ 

žiak, ktorý bol 4 roky na domácom vzdelávaní 

„Na začiatku som veľmi nezapadla do kolektívu a deti ma neprijali tak, ako by som chcela. 
Ale potom som si na to zvykla a teraz tam mám dobrých kamarátov. Naučila som sa ako to 
funguje v kolektíve, čo môžem robiť a čo nemôžem a zvykla som si na to.“ 

žiačka 1. ročníka SŠ, 5 rokov na domácom vzdelávaní 

„Najprv som sa obávala, ale keďže som si vybrala dobre tak som veľmi rada, že tam som. 
Ale teraz sa na dištančnom nudím.“ 

žiačka, 3 roky na domácom vzdelávaní 

„V škole nie je nejako strašne zle, ale myslel som si, že deti sa budú slušnejšie správať. 
Niektoré predmety zvládam dobre a niektoré horšie, ale nie úplne zle.“ 

žiak 6. ročníka ZŠ, 5 rokov na domácom vzdelávaní 

„Cítila som sa asi rovnako ako každý z mojich nových spolužiakov, keďže to bolo pre nás 
všetkých čosi nové. Možno trochu inak by to bolo v prípade, že by som vstúpila do kolektívu, 
ktorý už niekoľko rokov spolu fungoval, a ja by som bola jediným novým človekom. Takto 
však všetko, na čo som si musela privyknúť, boli bežné veci pri prechode na strednú školu. 
Pri opätovnom nástupe do školy mi najviac chýbala sloboda v učení, či možnosť vlastného 
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rozhodovania. Bola som vďačná za všetko, čo som už zažila a vyskúšala si, do školy som 
nastúpila pripravená, otvorená novým vedomostiam a ďalším skúsenostiam.“ 

žiačka 4. ročníka SŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 

„Je to zaujímavá nová skúsenosť, nemám problém so začlenením sa a ani učivom.“ 

žiačka 1. ročník SŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní 

„Chcel by som byť radšej doma, ale v škole som si našiel kamarátov.“ 

žiak 3. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 

„Zrazu sa všetko strašne rýchlo hýbe a na nič nemám čas.“ 

žiak 4. ročníka ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní 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4.3. Ako hodnotíte celkovú adaptáciu dieťaťa na prostredie školy? 

„Rýchlo sa adaptovala. Našla si priateľky a vedela otvorene komunikovať aj s učiteľmi.“ 

rodič žiačky 7. ročníka ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní 

„Chvíľu mu trvalo, kým si zvykol na nový režim, ale pochopil to a teraz podľa toho funguje.“  

rodič žiaka 5. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 

„Nemá problém s časovou adaptáciou, problém zaradiť sa medzi spolužiakov mala iba prvé 
3 týždne, má problém písať testy pod časovým stresom.“ 

rodič žiačky, 7 rokov na domácom vzdelávaní 

„Dcéra nemá žiadne problémy s adaptáciou.“ 

rodič žiačky 1. ročníka SŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní 

„1. polrok bol náročný, výrazne pociťoval nedostatok času pre seba. Veci, čo ho predtým 
bavili a tešil sa na ne, ho prestali zaujímať, bol unavený, nevyhratý. Dnes je to dobré. Ale 
stratu záujmu všeobecne stále cítiť.“ 

rodič žiaka, 4 roky na domácom vzdelávaní 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4.4. Ako sa dieťa začlenilo do školského kolektívu? 

„Veľmi rýchlo si našla kamarátky. V škole sa cíti dodnes veľmi dobre a nemá rada prázdniny. 
Lebo sa rada učí.“ 

rodič žiačky 7. ročníka ZŠ, 3 roky na domácom vzdelávaní 

„Nejakú dobu mu trvalo, kým sa začlenil, ale teraz je v kolektíve ako doma.“ 

rodič žiaka 5. ročníka ZŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 

„Prvé tri týždne sedávala osamote, v súčasnosti už má spolusediacu, na obedy chodieva 
so spolužiačkami, komunikuje s nimi na sieťach.“ 

rodič žiačky, 7 rokov na domácom vzdelávaní 

„Spolužiaci ju prijali normálne. Niektorí sú z nej doteraz očarení (má svoje vlastné a pevné 
názory, svoj spôsob samoštúdia, obdivujú ju pre jej nadšenie z literatúry, pre jej rôznorodé 
zážitky a skúsenosti počas DV, atď.), čo dokonca spôsobuje, že sa ňou aj radi inšpirujú. Iní 
jej občas vytýkajú introvertnosť (ktorá je však pre ňu typická už od nepamäti, t. j. nebola 
spôsobená domácim vzdelávaním). Aj počas individuálneho vzdelávania sa s niektorými 
spolužiakmi stretávala v ZUŠ, udržiavala kontakty s kamarátmi, čo taktiež posilnilo hladký 
priebeh jej začlenenia do kolektívu.“ 

rodič žiačky 4. ročníka SŠ, 2 roky na domácom vzdelávaní 

„Dcéra nemá problémy s kolektívom.“ 

rodič žiačky 1. ročníka SŠ, 8 rokov na domácom vzdelávaní 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4.5. Aký bol dôvod na prestup z DV do školy? 

„Túžba po vzťahoch v triede a nebyť iná ako ostatní.“ 

rodič žiačky, 4 roky na domácom vzdelávaní 

„Akosi nám to v rodine nefungovalo v tomto režime.“ 

rodič žiačky, 1 rok na domácom vzdelávaní 

„Potreba väčšej odbornosti v jednotlivých predmetoch, kmeňová škola s príliš nízkymi 
nárokmi na vzdelávanie.“ 

rodič žiaka 6. ročníka ZŠ, 5 rokov na domácom vzdelávaní 

„Prechod na 2. stupeň a z rodinných dôvodov.“ 

rodič žiaka, 4 roky na domácom vzdelávaní 

„Volali ho tam kamaráti z okolia.“ 

rodič žiaka, 4 roky na domácom vzdelávaní 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4.6. Váš celkový dojem z domáceho vzdelávania? 

„Domáce vzdelávanie bola pre nás záchrana v poslednej chvíli. Tým, že učitelia absolútne 
nebrali do úvahy špeciálne potreby dieťaťa (dysgrafia - doložené odporúčaniami od 
odborníkov) dieťa získalo silný odpor ku škole, lebo dospelo k záveru, že je jedno, či sa učivo 
naučí alebo nie, aj tak dostane zlú známku, keďže svoje vedomosti nevedelo dať čitateľne na 
papier. To sa prejavilo neustálymi chorobami. Tento problém pretrváva aj po nástupe na 
strednú školu. Počas domáceho vzdelávania nebol absolútne žiadny problém.“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 1 dieťa (1 rok na domácom vzdelávaní) 

„Som podporovateľ domáceho vzdelávania a súčasný vzdelávací systém v školách hodnotím 
skôr negatívne. Som šťastná a vďačná za roky strávené s deťmi doma. Viem, že to malo pre 
našu rodinu veľký význam. Verím, že zákon o DV sa už čoskoro aj vďaka vám zmení 
konečne k lepšiemu a DV sa viac rozšíri medzi slovenskými rodinami. Prajem všetko dobré!“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 2 deti (4 roky a 4 roky na domácom vzdelávaní) 

„Každé dieťa je iné, samo sebou a to isté dieťa sa bude správať inak v inom prostredí. Každá 
rodina má inú situáciu a filozofiu a aj v tej istej rodine to v DV môže vyzerať úplne inak každý 
rok. Preto je ťažké robiť všeobecné závery z konkrétnych skúseností a hlavne nastaviť 
nejaké uniformné pravidlá a podmienky. Čo som však odpozorovala nielen v DV, ale aj počas 
dištančného vzdelávania v núdzovom stave, je dobré, ak sa nevytvoria uniformné podmienky 
vyhovujúce väčšine, ale je umožnená rôznorodosť, slobodná voľba, rovnocenná možnosť 
viacerých alternatív vo vzdelaní a akceptovanie situácie a prístupu rodiny.“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 2 deti (1 rok a 3 roky na domácom vzdelávaní) 

„My sme mali veľmi zlú skúsenosť v prvom ročníku, keď bola dcéra ešte v škole. Bola 
šikanovaná, mala ŠVVP a nebol pre jej inakosť v škole priestor. Domáca škola jej aj nám 
dala veľký pokoj, dcéra sa spamätala a keď sa uvoľnila, dokázala nám povedať, čo sa 
v škole dialo, ako prebiehala šikana. To nám počas toho roka v škole nebola schopná 
povedať. V štvrtom ročníku sme sa s ňou otvorene rozprávali a spoločne sme vybrali danú 
súkromnú základnú školu, do ktorej síce musí dochádzať, ale je tam veľmi spokojná a čo 
mám spätnú väzbu od učiteľov, tak aj oni sú s ňou spokojní. A hovoria, že je iná, že má 
záujem o učivo a pýta sa.“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 1 dieťa (3 roky na domácom vzdelávaní) 
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„Dieťa bolo pozitívne motivované k vzdelávaniu, individuálny prístup aj jeho prijatie. Možnosť 
rozvinutia svojho talentu (viac času), tým pádom aj správne rozhodnutie sa pri výbere 
strednej školy.“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 2 deti (3 roky a 3 roky na domácom vzdelávaní) 

„Verím, že rozhodnutie pre „zaškolenie“ je najlepšie rozhodnutie, aké sme v čase 
rozhodovania mohli urobiť. Nemuselo byť motivované financiami a mali sme možnosť vybrať 
ozaj kvalitnú školu s dobrým prístupom. Rovnako ako čas , ktorý sme sa doma vzdelávali 
bolo najlepšie rozhodnutie pre ten čas. Zaškolenie do školy nám ale ukradlo veľa času, ktorý 
sme predtým trávili s deťmi a množstvo domácich úloh mi niekedy príde zbytočné - ak dieťa 
chápe, aj tak musí vypĺňať obmenené cvičenia donekonečna. Naopak nám prinieslo 
odľahčenie na rodiča a väčšiu odbornosť vo vysvetľovaní učiva pre šiestaka.“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 2 deti (5 rokov a 3 roky na domácom vzdelávaní) 

„Dodala by som snáď ešte to, že DV našej dcére v jej živote veľmi pomohlo a sme o tom 
presvedčení všetci - my rodičia, aj dcéra i najbližšie okolie. Pri prestupe zo ZŠ na 8-ročné 
gymnázium sa dcéra stretla s dosť veľkým nepochopením (aj neprijatím) hlavne zo strany 
spolužiakov, čo dokonca u nej spôsobovalo psychosomatické problémy. V čase choroby, t. j. 
doma sa jej následne oveľa ľahšie učilo, rýchlo vyzdravela, bola zrazu sama sebou 
(i šťastná). Pritom s učivom alebo s učiteľmi problémy nemala. Jej bývalým spolužiakom 
u nej prekážalo všetko to, čo vekom staršie deti v jej terajšej škole (SŠ) na nej obdivujú. Po 
prechode na DV si postupom času aj ona sama uvedomila, že tie jej tzv. nedostatky, ktoré jej 
spolužiaci (v pubertálnom veku) vytýkali, vrátane jej introvertnosti, sú vlastne jej obrovským 
plusom. A na tom stavala i stavia svoj život i naďalej.  

V súčasnej dobe, kedy je už 4. rok opätovne v škole, má v sebe omnoho viac odvahy i sily 
bojovať s prekážkami vo svojom živote - tú silu však nabrala počas DV. Zároveň si však 
veľmi zrelo uvedomuje nedostatky v školskom systéme - snáď omnoho viac preto, že vyrastá 
v rodine učiteľov a počas DV mala možnosť osobne zažiť rôzne formy vzdelávania 
(a vyskúšať si aj viaceré metódy, atď.).“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 1 dieťa (2 roky na domácom vzdelávaní) 

„Myslím si, že celkovo náš školský systém neučí deti pre život, učí ich pamätať si len to, čo 
potrebujú vedieť na písomku. Nerozvíja prirodzený záujem o vzdelanie a nezohľadňuje 
osobné záujmy a danosti dieťaťa. Školský systém sa snaží deti dostať na tú istú úroveň, 
urobiť z nich priemer, teda ak je v niečom výnimočné, nedáva veľmi priestor na rozvoj v tejto 
oblasti. Naopak, ak v niečom zaostáva, neustále tým trpí a má pocity zlyhávania. Domáca 
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škola je v tomto ohľade oveľa výhodnejší spôsob vzdelávania. Myslím si tiež, že rodič by mal 
mať právo rozhodovať sa o tom, čo a akým spôsobom sa jeho deti učia.“ 

matka, ktorá vzdelávala doma 3 deti (7 rokov, 4 roky a 2 roky na domácom vzdelávaní)
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