
Deň materských škôl na Slovenku 2018 

 

4. novembra 1829 vznikla a bola založená v Banskej Bystrici 1. detská opatrovňa 

na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť 

a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už 

v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas 

trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ 

 

Deň materských škôl na Slovenku oslavujeme 4. 11. už od roku 2015 a môžeme ho 

osláviť rôznym spôsobom podľa miestnych a regionálnych podmienok. 

Príkladom dobrej praxe sú, napr.: 
- Tvorivé dielne spolu s rodičmi a starými rodičmi.  
- Športové hry spolu s rodičmi. 
- Vymýšľanie básničiek o materskej škole. 
- Výtvarné spracovanie danej témy a prezentovanie výtvorov detí na 

verejnosti. 
- Vystúpenie detí na verejnosti. 
- Spoločná oslava viacerých materských škôl, napr. karneval, divadelné 

vystúpenie, tekvičková slávnosť. 
- Spolupráca so seniormi.  
- Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku:  

V rámci celého dopoludnia alebo Pobytu vonku sa učiteľky s deťmi (niekde sa 
zapájajú aj rodičia),  prešli centrom mesta, či obce a spievali Hymnu Dňa 
materských škôl na Slovensku (dostupné na www.omep.sk), zacvičili si spolu, 
zatancovali, vypúšťali balóny, rozdávali okoloidúcim letáčiky o materskej škole 
alebo vyrobené darčeky, atď. 
 

Cieľom Dňa materských škôl na Slovensku je podporiť význam, poslanie 

a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku v podobe celonárodných ale aj 

lokálnych,  cielených ale aj spontánnych aktivít, ktoré  by materské školy 

realizovali v daný deň. 

Fotografie z týchto akcií a aktivít uvítame v správe na 

www.facebook.com/OMEPSlovensko1 

Oslovte Vaše regionálne médiá a dajte o sebe vedieť a oslávme spoločne náš Deň 

materských škôl na Slovensku 2018. 

                                                           
1
 V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nezabudnite zabezpečiť informované súhlasy od 

rodičov so zverejnením fotografií na webovom sídle a facebookovej stránke SV OMEP.  

http://www.omep.sk/

