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Cieľ RŠ-1-2: Nový obsah vzdelávania je primeraný veku a potrebám učiacich sa (detí a 

žiakov), zohľadňuje ich materinský jazyk, prispieva k ich celostnému rozvoju, umožňuje 

individualizáciu výučby a školám ponúka dostatočný priestor na jeho realizáciu a 

zameranie sa na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti, inovatívnosti, experimentovania 

a objavovania a na budovanie základov hodnôt a postojov a základov zdravého 

životného štýlu.  
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) je 

koncipovaný tak, že výkonové štandardy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach sú vyjadrené 

v pozorovateľných a hodnotiteľných výkonoch len pre posledný rok materskej školy (deti 

5-6 ročné), smerujú k štandardnému výkonu dieťaťa. 

Pripomienky:   

Na základe čoho sa bude realizovať výchova a vzdelávanie 3-4 ročných detí v materských 

školách? Akým spôsobom bude prepojené predškolské vzdelávanie v materských školách so 

vzdelávaním v základných školách? Výkonové štandardy (pre 5-6 ročné deti) sa majú 

dosahovať postupne, počas celého pobytu detí v materských školách. 

Cieľ RŠ-1-4: V školách je zabezpečená dostupnosť vyhovujúceho materiálno-

technického vybavenia, bezbariérové prístupy a vysoká miera flexibility vzdelávacieho 

prostredia. 

 Kvalitu predprimárneho vzdelávania zabezpečujú nielen kvalifikovaní učitelia ale tiež 

priestorové a materiálne vybavenie materských škôl. 

 V každej materskej škole je priestorové a materiálne vybavenie (učebné pomôcky, 

nábytok) vo väčšej miere zamerané na 5-6 ročné deti 

Pripomienky: 

Aká budúcnosť čaká priestorové, materiálne vybavenie (učebné pomôcky, nábytok) 

materských škôl pre deti 5-6 ročné v prípade, že tieto deti už materskú školu navštevovať 

nebudú? 

 

 

 

 



Cieľ RŠ-1-7: Predškolské vzdelávanie v materských školách je garantované pre deti vo veku 

od 3 rokov a nadväzuje na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej 

intervencie pre deti vo veku do 3 rokov.  

Kvalitná starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve znamená účinný spôsob ako zlepšiť 

nielen školskú úspešnosť detí po nástupe do školy, ale aj ich sociálne a ekonomické vyhliadky 

v dospelosti. Vysoká miera súčinnosti a koordinácie ministerstiev, zodpovedných za 

vzdelávanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť detí, mládeže a celých rodín, vedie k 

vytvoreniu funkčného komplexného systému služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie. 

Tento systém rešpektuje zásadu celostného prístupu k deťom a ich rodinám a zásadu 

komplexnosti pri zabezpečovaní služieb, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, sociálnu 

pomoc, podporu rodičovstva a služby poskytujúce výchovu a vzdelávanie, vrátane potrebných 

opatrení na vyrovnávanie šancí detí. Včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu 

a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, alebo s deťmi s rizikovým vývinom v 

ranom veku. Dostupnosť spomínaných služieb je zabezpečená nielen inštitucionálnou formou 

(jasle, centrá včasnej intervencie, rehabilitačné centrá, domovy sociálnych služieb, a pod.), ale 

aj terénnou formou, teda poskytovaním širokého spektra opatrovateľských a odborných 

služieb priamo v rodinách. Štát garantuje dostupnosť predškolského vzdelávania v 

materských školách deťom od troch rokov. Taktiež umožňuje a podporuje za zákonom 

stanovených podmienok rozširovanie a skvalitňovanie služieb výchovy, vzdelávania a 

starostlivosti o deti v predškolskom veku nielen na pôde materských škôl, ale aj 

prostredníctvom iných foriem, napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných škôlok 

a pod.  

Pripomienky: 

Nesúhlasíme so znením tohto cieľa, nakoľko, pokiaľ by mal byť zameraný na víziu rozvoja 

predškolského vzdelávania, mal by v plnom rozsahu opísať akým spôsobom, akými 

prostriedkami a v akom rozsahu chce predškolské vzdelávanie rozvíjať. V celom cieli RŠ-1-7 

je spomenuté predškolské vzdelávanie len na začiatku, v prvej vete a v poslednom odseku. 

Štát síce (ako je navrhované v prvej vete a v poslednom odseku) garantuje dostupnosť 

predškolského vzdelávania pre deti vo veku od 3 rokov, ale ďalej v celom znení cieľa 

spomína iba ranú starostlivosť a včasnú intervenciu pre deti vo veku do 3 rokov, zdravotnú a 

sociálnu starostlivosť detí, mládeže a celých rodín, vytvorenie funkčného komplexného 

systému služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie.  

Predškolské vzdelávanie v materských školách má svoje nezastupiteľné a opodstatnené 

miesto práve z hľadiska komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho jedinečného 

potenciálu. rozvíja dieťa celostne v súlade s najnovšími poznatkami vývinovej psychológie 

a neurovedy a dokáže u každého dieťaťa rozvinúť tzv. exekutívne funkcie.  

V tomto cieli nie je v podstate zahrnutá podstata cieľa, ktorou by v každom prípade – nakoľko 

ide o ciele „Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania – mala byť predškolská 

edukácia, potreby zmien v tomto kontexte, vyplývajúce z dôkladnej analýzy súčasného stavu, 

personálnych a materiálnych podmienok a potrieb dieťaťa predškolského veku. Je nevyhnutné 

akceptovať úroveň, tradície a predovšetkým vývinovú psychológiu, ktorá platí bez ohľadu na 

koncepciu výchovy a vzdelávania. Z pohľadu týchto základných aspektov uvedený cieľ RŠ-1-

7 sa zameriava na sociálnu starostlivosť a s ňou súvisiace podmienky a predškolskú 

edukáciu, jej úroveň a podmienky realizácie opomína v podstate v celom rozsahu. Tento 



cieľ v uvedenom názve a obsahu je pre predškolskú edukáciu detí v celom rozsahu 

v tomto spracovaní neprijateľný. Navrhujeme túto časť predložených téz nechať 

vypracovať teoretickým odborníkom s praxou v danej oblasti. Návrh názvu cieľa: 

Predškolské vzdelávanie v materských školách je garantované pre deti vo veku od 3 rokov po 

vstup do základnej školy  s nadväznosťou  na komplexný systém služieb ranej starostlivosti 

a včasnej intervencie pre deti vo veku do 3 rokov. Ďalej v texte venovať pozornosť 

problematike predškolskej výchovy a vzdelávaniu v materských školách. 

Detské skupiny, firemné škôlky, komunitné škôlky – ide o materské školy spadajúce do siete 

škôl, na ktorých vyučujú kvalifikovaní, vzdelávaní pedagógovia? Či ide o opatrovne 

(úschovne) detí? Bude zabezpečená rovnosť v kvalite a spôsobe výchovy a vzdelávania detí v 

materských školách a týchto „iných formách“ (inštitúcie, výchovy a vzdelávania...?)?  

Štát garantuje dostupnosť predškolského vzdelávania v materských školách deťom od troch 

rokov. – Ako štát túto dostupnosť bude garantovať? Budú dostavané ďalšie materské školy? 

Odkiaľ štát zoberie peniaze na mzdy ďalších pedagógov a podobne?  

 

 

Cieľ RŠ-1-9: Povinné vzdelávanie je dvanásťročné, pričom veková hranica povinného 

vzdelávania je posunutá o 1 rok smerom nadol (začiatok vo veku 5 rokov) a o 1 rok smerom 

nahor (ukončenie vo veku 17 rokov). 

Povinné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom vzdelávacích programov na úrovni 

predprimárneho vzdelávania (1 prípravný ročník), primárneho vzdelávania (5 ročníkov I. 

stupňa základnej školy), nižšieho sekundárneho vzdelávania (4 ročníky II. stupňa základnej 

školy) a sekundárneho vzdelávania (2 ročníky strednej školy). Povinné vzdelávanie začína v 

5. roku veku dieťaťa, pričom inštitucionálne sa môže realizovať 2 alternatívach:  

1. povinné vzdelávanie v tzv. prípravných ročníkoch v základných školách alebo 2. povinné 

vzdelávanie v tzv. prípravnom ročníku, ktorý je posledným ročníkom materskej školy.  

Popri alternatívach inštitucionálnej formy existuje aj možnosť vzdelávať 5- ročné deti 

neinštitucionálnou formou v tzv. domácom vzdelávaní. Konečné rozhodnutie, ktorá z dvoch 

alternatív inštitucionálnej formy vzdelávania v prípravnom ročníku bude do budúcna prioritná 

(v základnej škole alebo v materskej škole), bude urobené až na základe výsledkov 

experimentálneho overovania a odbornej diskusie. Dôvodom na posunutie vekovej hranice 

vstupu do povinného vzdelávania na 5 rokov je nastupujúci všeobecný trend podpory 

„skorého začiatku“ vo vzdelávaní, v rámci ktorého sa podporuje aj rozvoj komplexných 

služieb starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve a včasnej intervencie, ako aj rozšírenie 

ponuky a zvýšenie kvality služieb starostlivosti a vzdelávania pre deti od 3 rokov. Zavedením 

povinnosti pre 5-ročné deti absolvovať vzdelávací program na úrovni predprimárneho 

vzdelávania v trvaní aspoň jedného roka pred nástupom do primárneho vzdelávania sa 

vytvárajú nové príležitosti na optimálny rozvoj 5- ročných detí, ktoré sú dnes oveľa zrelšie 

ako v minulosti, ale zároveň trpia mnohé z nich rôznymi špecifickými ťažkosťami. Prípravný 

ročník zároveň vytvára nové príležitosti na vyrovnávanie šancí aj pre deti s prípadným 

znevýhodnením. V prospech absolvovania prípravného ročníka v prostredí základných škôl 

hovorí relatívna stabilita a vyvážená dostupnosť vo vnútri siete základných škôl, na rozdiel od 

nedostatočných kapacít materských škôl. Keďže populačná krivka detí v predškolskom veku 

začína postupne klesať, je racionálne investovať energiu a financie do rozšírenia povinného 



vzdelávania v už existujúcich základných školách. Zavedenie prípravného ročníka v 

základných školách tak môže časom plniť aj istú stabilizačnú funkciu na úrovni siete 

základných škôl. To samozrejme nebude znamenať útlm budovania kapacít materských škôl, 

ale naopak, ich intenzívny rozvoj smerom k naplneniu idey „skorého začiatku“, aby mohli 

prijímať mladšie deti vo veku od 3-4 rokov a v prípade záujmu rodičov aj deti od 2 rokov. 

Pripomienky:  

Nestotožňujeme sa a odmietame alternatívu prípravných ročníkov v základných školách, 

nakoľko by tieto nemali kopírovať posledný rok predprimárneho vzdelávania (ciele stanovené 

v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sú 

koncipované tak, aby predprimárne vzdelávanie bolo plnohodnotným východiskom 

všeobecného vzdelávania na ďalších stupňoch vzdelávania a vymedzené vzdelávacie 

oblasti zabezpečujú kontinuitu s primárnym vzdelávaním v základnej škole). 

V základnej škole ide predovšetkým o využitie súčasných priestorových kapacít, kde by bola 

úroveň prípravy detí viac než diskutabilná a určite by nebola v prospech dieťaťa.  

Najvhodnejšou metódou, formou a prostriedkom vzdelávania v tomto veku je stále hra. 

Základná škola má hodinový systém vyučovania, ktorý je pre dieťa v tomto veku nevhodný 

a neakceptujúci psychohygienu dieťaťa, v materskej škole pedagogickí zamestnanci pre 

predprimárne vzdelávanie zabezpečujú vyvážené striedanie činností a vytvárajú časový 

priestor na hru a učenie sa detí. Denné činnosti sa  striedajú v určitom rytme, čo pozitívne 

vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy a vytvára medzi deťmi a učiteľkou atmosféru 

pohody a vzájomnej dôvery. 

K tomuto cieľu nie sú vhodne uvedené dôvody. Dôvodom je predovšetkým rovnosť šancí na 

začatie základného vzdelávanie pre každé dieťa, dosiahnutie potrebnej úrovne. Akcent je 

potrebné dať na školskú pripravenosť. Toto je možné najkvalitnejšie dosiahnuť v materskej 

škole, kde prostredie, klíma  a predovšetkým spôsobilosť kvalifikovaných učiteliek vie 

zabezpečiť potrebnú úroveň. V tomto cieli sa v predmetnej oblasti  neakceptuje úroveň, 

tradície a možnosti predškolskej edukácie v účelovo prispôsobenej materskej škole, 

najvhodnejšej pre dieťa minimálnej do 6-teho roku jeho veku. Materské školy na Slovensku 

vedia tieto potreby detí pokryť v celom rozsahu. Napriek tomu, je možné pripravovať dieťa  

na základné vzdelávanie v základnej škole z dôvodu špecifických potrieb dieťaťa, ako je 

odklad, resp. dodatočný odklad školskej dochádzky z rôznych dôvodov, pričom v ZŠ vedia 

zabezpečiť príslušných odborníkov z oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a pod. 

V tomto veku dieťa už menej potrebuje prostredie, ako mu poskytuje materská škola. 

Vzhľadom na skutočnosť, že školstvo trpí dlhodobým nedostatkom financií a plošná 

predškolská edukácia v ZŠ by vyžadovala nemalé prostriedky na úpravu prostredia, 

nehovoriac už o personálnom zabezpečení tejto činnosti kvalifikovanými učiteľmi s praxou, 

boli by to nerentabilne vynaložené prostriedky, nakoľko v materských školách sú 

mnohé podmienky už zabezpečené. Každopádne prípravný ročník v základnej škole (v jej 

budove a jej systéme) dieťa stresuje, či vo vzťahu k zvoneniu, tým sa narúša špecifikum 

predškolskej pedagogiky, či vo vzťahu k stresu z „veľkých“ spolužiakov. 

Škola je špecifickým priestorom so špecifickými požiadavkami, odlišnými od materskej 

školy. Dieťa by sa v škole malo vedieť sústrediť na výučbu, nie je tam už priestor riešiť 

osobnostnú stránku dieťaťa, aspoň nie natoľko ako v materskej škole. 

 



 

Cieľ RŠ-2-1: Učiteľské povolanie je spoločensky rešpektované, primerane odmeňované a 

poskytujúce priestor na osobný rozvoj v profesii. 

Platy pedagogických a odborných zamestnancov dosahujú úroveň aspoň 80% priemerného 

platu ostatných povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Zvýšenie platov je 

zabezpečené vo forme tarifnej zložky a osobného príplatku prideľovaného na základe 

komplexného hodnotenia činnosti učiteľa. Odstránilo sa znevýhodnenie začínajúcich učiteľov 

a nástupný plat pedagogického a odborného zamestnanca dosahuje priemernú výšku platu 

začínajúcich zamestnancov v ostatných povolaniach, v ktorých sa vyžaduje získanie 

rovnakého stupňa vzdelania. Naďalej sa znižuje administratívna záťaž učiteľov a 

systematicky sa zlepšujú ich pracovné podmienky vďaka významnému zvýšeniu objemu 

finančných prostriedkov smerovaných do vzdelávania. Vo verejnom priestore a v médiách sa 

venuje väčšia pozornosť informovaniu o význame učiteľskej práce a jej prínose pre rozvoj 

detí a naplnenie potrieb celej spoločnosti. 

Pripomienky:  

Obsah spracovania tohto cieľa vôbec nevystihuje základné atribúty, reálny stav a spôsob 

finančných kompenzácií zo strany kompetentných – ministerstva školstva a financií. Tento 

cieľ neposkytuje základné informácie o tom, akým spôsobom získa učiteľské povolanie 

spoločenský rešpekt, kde sa odrazu vezmú financie na primerané odmeňovanie učiteľov a aký 

bude systém komplexného hodnotenia učiteľov. 

 

 

Cieľ RŠ-2-4: Vysoké školy poskytujú kvalitnú prípravu budúcich učiteľov.  

Obsah vzdelávania na vysokých školách je vyvážený v oblasti teórie a praxe, reflektuje 

požiadavky na prípravu učiteľov v súlade s ich novou rolou a posilňovaním individualizácie 

vo vzdelávaní a tímovej spolupráce pedagogicko-odborných tímov. 

Pripomienky:  

Takto spracovaný cieľ nezodpovedá skutočnosti, je potrebné uviesť, akým spôsobom (a kto) 

bude vstupovať do posudzovania  aktuálnosti a úrovne poskytovaného vzdelávania. Súčasná 

úroveň je nepostačujúca a výrazne kvalitou rozdielna na jednotlivých vysokých školách. 

Zároveň je praktické vzdelávanie budúcich pedagógov časovo absolútne nepostačujúce. 

 

 

Cieľ RŠ-4-1: Každoročné je zabezpečený dostatočný objem verejných zdrojov na žiaduce 

fungovanie regionálneho školstva, pričom sa dbá na ich hospodárne využitie a taký spôsob 

ich alokácie, ktorý podporuje naplnenie stanovených cieľov rozvoja výchovy a vzdelávania.  

 

Pri alokácii finančných prostriedkov prostredníctvom normatívov na žiaka je potrebné 

zohľadňovať požiadavky materiálno-technického vybavenia predpísané pre konkrétne odbory 

vzdelávania a takisto stupeň prevádzkovej náročnosti jednotlivých študijných a učebných 

odborov, s osobitným dôrazom na stredné odborné školstvo. Na centrálnej úrovni sú 

implementované nástroje na podporu hospodárneho využívania verejných zdrojov v 

regionálnom školstve. Systém alokácie verejných zdrojov jednotlivým školám je nastavený 



tak, aby v konkrétnych prípadoch definoval účelovosť a umožňoval dosahovať stanovené 

ciele.  

Pripomienky:  

Je potrebné zohľadňovať aj regionálne osobitosti v náročnosti na vzdelávanie (sociálnu 

a ekonomickú skladbu obyvateľstva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 15. 02. 2017       predsedníctvo SV OMEP 

 


