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 Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP 
              

 

Správa z Dňa materských škôl na Slovensku 2020 
4. november 2020, Slovenská republika 

 

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a predsedníčky 

Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu PaedDr. Moniky Miňovej, PhD. sa stal 

4. november Dňom materských škôl na Slovensku. V roku 2015 sa tento deň konal na Slovensku historicky 

prvýkrát. Organizátori a iniciátori Dňa materských škôl na Slovensku zvolili pre tento významný deň dátum 

4. november z dôvodu jeho historickej významnosti. Dňa 4. novembra 1829 bola v Banskej Bystrici 

grófkou Máriou Teréziou Brunswickou založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska. 

 

Sprievodnými aktivitami ku Dňu materských škôl na Slovensku 2020, ktorými o. i. boli: 

 Publikovanie zborníka vedeckých štúdií odborníkov z oblasti predškolskej a elementárnej, špeciálnej 

a všeobecnej pedagogiky a psychológie s názvom Edukačná realita v materských školách.  

 Výtvarná prehliadka ku Dňu materských škôl na Slovensku 2020 

 Publikovanie zbierky aktivít a námetov od učiteliek a učiteľov materských škôl  

 Sprievodné aktivity v materských školách 
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Oslavy Dňa materských škôl na Slovensku 2020 sa niesli v duchu pandémie COVID-19. Táto celosvetová, 

spoločenská a zdravotnícka situácia mnohé veci a plány znemožnila, no na druhej strane nám, organizátorom 

Dňa materských škôl na Slovensku, otvorila obzory a poskytla príležitosti k uvažovaniu a hľadaniu.  

Uvažovali sme a našli sme niekoľko nápadov a ciest, ako osláviť náš Deň a zároveň ho posunúť do 

medzinárodnej spolupráce.  

 

Základnou aktivitou bolo nahradenie tradičnej odbornej konferencie Materská škola je pre všetky deti 

výzvou a následným publikovaním vedeckého zborníka Edukačná realita v materských školách. Zborník 

bol publikovaný vydavateľstvom Rokus (www.rokus.sk) priamo v náš Deň, 4. novembra 2020. Za účelom 

prístupnosti verejnosti je voľne dostupný na webovom sídle www.omep.sk. Obsahuje trinásť vedeckých 

štúdií slovenských odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe, ktorý prezentujú nielen svoje teoreticko-

analytické poznanie, ale aj výsledky výskumov vlastnej realizácie. Štúdie prešli recenzným konaním, o ktoré 

sa postarali odborní recenzenti doc. PaedDr. Soňa Koťátková, CSc., doc. PhDr. Mária Matulčíková, PhD., 

prof. PhDr. Milan Portik, PhD.  

 

Na sociálnej sieti Slovenského výboru OMEP bola v čase 21.10.2020 – 03.11.2020 verejnosti sprístupnená 

prehliadka výtvarných prác našich detí z našich materských škôl. Medzi tromi najsledovanejšími sa 

umiestnili: Materská škola Moravany, Moravany č. 319, Moravany (1001 LIEK), Materská škola B. 

Němcovej č. 17, Brezno (698 LIKE), Materská škola Markuška, Markuška č. 40, Markuška (656 

LIKE).  
 

Zároveň sme publikovali zborník Inšpirácie ku Dňu materských škôl 2020, v ktorom sme zozbierali viac 

ako 200 strán námetov na hry, činnosti a aktivity doma i v materskej škole. V rámci zborníka nás pozdravil 

aj kolektív učiteliek zo Súkromnej materskej školy Vilôčka v Košiciach, ktorý pripravil sadu metodickej 

podpory pre materské školy a rodičov detí predškolského veku. Menovite: Bc. Czőlderová Martina, Mgr. 

Grešová Veronika, Ing. Lukáčová Katarína, Palenčárová Zuzana, Mgr. Poradová Michaela, Mgr. 

Ženčuchová Veronika, Mgr. Sivá Júlia, Vargová Henrieta a Vojteková Monika.  

Odbornými recenzentmi boli PaedDr. Marianna Jamborová, PhD. – riaditeľka a učiteľka v MŠ a PaedDr. 

Lucia Šepeľáková, PhD. – vysokoškolská učiteľka budúcich učiteľov a učiteliek MŠ. Aj tento zborník je 

prístupný verejnosti na webovom sídle SV OMEP.  

 

Materské školy taktiež nezabudli na oslavy nášho Dňa a v rámci opatrení vlády ho oslávili spevom 

a počúvaním Hymny Dňa materských škôl na Slovensku a inými zaujímavými aktivitami.  

 

Pozdravili nás aj zástupcovia:  

 Metodicko-pedagogického centra 

 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

 Štátnej školskej inšpekcie 

 Štátneho pedagogického ústavu 

 

Svojim príhovorom slávnostnú atmosféru podporili PaedDr. Monika Miňová, PhD. – predsedníčka 

Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Mgr. Branislav Gröhling – minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR aj Ing. Milan Laurenčík – podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky vo svojom prejave počas siedmeho rokovacieho dňa 16. schôdze 4.nobembra 2020.  

 

Deň materských škôl na Slovensku sa historicky prvýkrát zapísal aj na platformách:  

www.zones.sk   (Medzinárodné dni) aj www.wikipedia.sk (Svetové, medzinárodné dni a sviatky).  

 

4.november 2020, Prešov, SR 

   PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

predsedníčka SV OMEP 

http://www.rokus.sk/
http://www.omep.sk/

