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Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

Grófka Mária Terézia Brunswicková 4. novembra 1829 v Banskej Bystrici založila prvú detskú 

opatrovňu na území Slovenska.  

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) od 

roku 2015 sa 4. november stal Dňom materských škôl na Slovensku.  

Cieľom jeho každoročného pripomínania si je zdôrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť 

materských škôl na Slovensku. Tradične sa v tento deň organizujú celonárodné aj lokálne 

organizované, ale aj spontánne aktivity; ich organizátormi sú najmä materské školy, zriaďovatelia, 

rôzne inštitúcie a organizácie. Deje sa tak v priebehu jedného mesiaca, od 5. októbra (deň prijatia 

Charty učiteľa, ktorý je považovaný aj za Medzinárodný deň učiteľov) do 4. novembra (deň 

založenia I. detskej opatrovne na Slovensku).  

Materské školy v priebehu tohto mesiaca prezentujú svoju činnosť, najlepšiu pedagogickú prax, 

nielen v materských školách, ale najmä na verejnosti a tým šíria dobré meno predprimárneho 

vzdelávania v blízkom aj širšom okolí a aj na medzinárodnej úrovni. Ostatnou aktivitou tohto 

významného dňa bola celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej 

vystúpili zástupcovia MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC, ŠŠI, VÚDPaP, ZMOS, profesijných organizácií 

združujúcich pedagogických zamestnancov materských škôl a odborníkov z teórie a praxe 

predprimárneho vzdelávania, ktorí prišli podporiť učiteľky materských škôl, oceniť ich prácu 

a tiež v rámci prednášok a workshopov rozvíjať profesijné kompetencie.  

Rok 2020 je ale od svojho začiatku úplne iný, ako tie predchádzajúce. Vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu a opatrenia nie je možné aktivity spojené s Dňom materských škôl na 

Slovensku zrealizovať. 

Materské školy tak ako inokedy, aj v týchto neľahkých časoch zabezpečujú kvalitnú výchovno-

vzdelávaciu činnosť, učiteľky/učitelia materských škôl sú rovnako ako zdravotníci, záchranári 

a príslušníci ozbrojených síl a Policajného zboru SR v prvej línií. Sú svojim spôsobom 

záchranným korábom nášho hospodárstva, pretože bez nich by v týchto nevšedných časoch 

nemohlo pracovať mnoho ľudí, odborníkov, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť chod našej 

krajiny.  

 

S úctou a vďakou, Vám všetkým, za Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú 

výchovu 
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