Deň materských škôl na Slovensku (aj) na
Pedagogickej fakulte PU
Z iniciatívy dr. Moniky Miňovej, predsedníčky Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), ktorá je súčasne odbornou asistentkou na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky
a psychológie Pedagogickej fakulty PU, vznikol s podporou Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) a záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku Deň materských
škôl na Slovensku, ktorý sme v tomto roku oslavovali historicky po prvýkrát. Tento dátum si organizátori vybrali preto, že 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na našom území. Založila ju
grófka, bratislavská rodáčka, Mária Terézia Brunswická a tento dátum sa stal významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky.
Oslavy historicky prvého Dňa materských škôl na
Slovensku 2015 začali 5. októbra 2015 na Medzinárodný deň učiteľov (deň podpísania Charty učiteľa) vedecko-odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja
v materských školách, ktorú spoluorganizovala Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
kde sa aj táto konferencia
konala. V prvý deň konferencie vystúpili rektor PU,
prof. Peter Kónya, dekanka PF PU, doc. Jana Burgerová, zástupca mesta Prešov, dr. Jozef Muránsky,
riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, dr. Petra Fridrichová, koordinátor inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, prof. Branislav Pupala, prof. Mária Podhájecká
z Pedagogickej fakulty PU,
doc. Ivan Pavlov z Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, prodekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, dr.
Jana Kropáčková, dr. Monika Miňová – predsedníčka Slovenského výboru
Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu (OMEP), Bc. Matej Slováček –
člen Regionálnej sekcie Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP)
Košice a zároveň študent Pedagogickej fakulty PU.
Vystúpili aj riaditeľky a učiteľky slovenských materských škôl (dr. Jarmila Sobotová, dr. Ingrid Valovičová, Mgr. Viera Lengová) s príkladmi z dobrej
praxe. Druhý deň konferencie sa niesol v znamení
workshopov v materských školách v Prešove, na
ktorých lektori prezentovali modelové situácie edukačnej reality v materských školách v jednotlivých
vzdelávacích oblastiach podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách. Lektorovali od-
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borníci z Pedagogickej fakulty a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove: doc. Katarína Vužňáková (Jazyk a komunikácia), dr. Edita Šimčíková, dr.
Blanka Tomková (Matematika a práca s informáciami – Matematika), dr. Hedviga Kochová (Matematika
a práca s informáciami – Práca s informáciami), doc.
Renáta Bernátová (Človek
a príroda), dr. Vladimír Fedorko (Človek a spoločnosť),
doc. Iveta Šebeňová (Človek
a svet práce), dr. Anna Derevjaníková (Umenie a kultúra – Hudobná výchova),
dr. Iveta Boržíková (Zdravie
a pohyb). Tieto workshopy
zároveň ukončili konferenciu, prvú aktivitu ku Dňu
materských škôl na Slovensku 2015.
Ďalšou sprievodnou aktivitou Dňa materských škôl na
Slovensku 2015 bol Jesenný
deň materských škôl realizovaný Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity
v Prešove 21. októbra 2015.
26. októbra 2015 Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity usporiadala v Materskej
škole Zemplínska v Prešove
metodický seminár Kyberšikanovanie ako aktuálne
e-ohrozenie detí pre cvičné učiteľky materských škôl
o kyberšikane, jej následkoch a prevencii.
V období od 5. októbra do 4. novembra 2015 sa konali
akcie aj v materských školách, ktoré sa do Dňa materských škôl na Slovensku 2015 prihlásili. V prvom
ročníku sa prihlásilo 249 materských škôl. Tieto realizovali aktivity v troch dimenziách, spomenieme
niektoré:
• smerom k deťom, napríklad Šarkaniádu,
• smerom k učiteľkám, metodické semináre a modelové edukačné aktivity,
• smerom k verejnosti, sem patrili Deň otvorených
dverí, Tvorivé dielne pre rodičov, Vystúpenie pre
starých rodičov, Prehliadka detskej tvorivosti.
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Od 27. októbra 2015 do 4. novembra 2015 sa v Banskej Bystrici konala prehliadka výtvarných prác
detí predškolského veku Dúhový kolotoč, na ktorom boli vystavené výtvarné práce detí zo slovenských materských škôl. Počas prehliadky bolo vystavených 350 výtvarných prác z celej republiky.
Vyvrcholením Dňa materských škôl na Slovensku
2015 bola odborná konferencia s medzinárodnou
účasťou s názvom Materská škola je pre všetky
deti, ktorá sa konala 4. novembra 2015 v Starej radnici mesta Banská Bystrica. Pozvanie prijali zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, mesta Banská Bystrica, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra, Štátnej školskej inšpekcie,
Spoločnosti pre predškolskú výchovu, časopisu
Predškolská výchova a predsedníčka Českého
výboru OMEP. Slávnostnú atmosféru umocnil aj
predseda Svetovej organizácie pre predškolskú
výchovu Európa Ass. prof. Nektarios Stellakis
svojím listom, v ktorom zagratuloval Slovenskej
republike k historicky prvému Dňu materských
škôl a ocenil prínos Slovenského výboru Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu pre Slovensko ako aj pre materské školstvo Slovenskej republiky. Pozdravný list zaslal aj predseda ZMOSu Michal Sýkora. Po slávnostných príhovoroch boli dr.
Vierou Hajdúkovou v mene štátnej tajomníčky
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR
dr. Romany Kánovskej, ocenené popredné osobnosti predškolskej pedagogiky na Slovensku. Za
celoživotný odborný prínos pre materské školstvo
a predškolskú pedagogiku boli ocenené aj pedagogičky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, a to prof. Mária
Podhájecká a dr. Monika Miňová. Po slávnostnom
odovzdávaní cien bola pokrstená kniha Šikovné
pršteky a nádej pre Terku, ktorú zostavil kolektív učiteliek Slovenských materských škôl s cieľom podpory a pomoci pre kolegyňu, ktorá prežíva zložité životné obdobie. Nasledovali odborné
príspevky a návšteva budovy Materskej školy na
Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, v ktorej sídlila
prvá detská opatrovňa založená grófkou Máriou
Teréziou Brunswickou 4. novembra 1829. Táto návšteva oficiálne ukončila odbornú konferenciu, ako
aj historicky prvý DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA
SLOVENSKU.
Na záver chcem poďakovať v mene detí, učiteľov
a učiteliek materských škôl, nepedagogických zamestnancov a v mene mojom organizátorom Dňa
materských škôl na Slovensku, Slovenskému výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a všetkým materským školám zapojeným do
tohto projektu za ich nápad, ochotu, prácu a pozdvihnutie úrovne a vnímania materských škôl.
Prajem tomuto dňu veľa rokov úspechu, veľa
priaznivcov a podporovateľov a nech sa stane
pevnou súčasťou kalendára osláv v materských
školách.
Bc. Matej Slováček
Foto: archív PF PU
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