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MČ Košice KVP 

 

 Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV 

OMEP) 

vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. 

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. 

november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá 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.“ Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát organizujeme 

každoročne 4. novembra. 

 Každá z materských škôl na sídlisku KVP organizuje v tento deň rôzne aktivity. 

Vzdelávanie 

v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady 

pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Materské školy MČ Košice – 

Sídlisko KVP pri tejto príležitosti organizujú „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“. Rodičia sa spolu s 

deťmi hrajú, cvičia, kreslia, počítajú ba aj spievajú a tancujú. Zoznámia sa s prostredím materskej 

školy, s kamarátmi svojich detí ale aj s učiteľkami z triedy s ktorými vedú rozhovor o deťoch, 

ktoré im zverili. Je veľmi dôležité aby v partnerskom vzťahu poznali rodina a škola svoje zámery 

a ciele vo výchove dieťaťa a hľadali spoločné cesty a priority na jednotné pôsobenie. Materská 

škola má reálny záujem na tom, aby v trojuholníku DIEŤA – RODIČ – UČITEĽ boli všetci 

spokojní a aby bol naplnený základný cieľ, ktorý spája obidva subjekty a tým je spoločný záujem 

o dieťa, o jeho rast, osobnostný a všestranný rast. Obyvatelia našej mestskej časti majú možnosť 

pozrieť si práce detičiek z materských škôl aj na miestnom úrade. Dúfame a veríme, že 

spoločnými silami a zapojením sa do aktivít, sa nám podarí tento deň uviesť do života. 


