
 

 

 

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU 
  WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION  

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

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

usporiadať Deň materských škôl na Slovensku.  

Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát, sa organizuje každoročne 

4. novembra. 
 

Aktivity ku Dňu materských škôl na Slovensku 2021: 
1. Názory detí na materskú školu  

2. Materská škola očami detí – výtvarná prehliadka  

3. Básnička o materskej škole 

4. Nekonferenčný zborník vedeckých štúdií 

 „Výchova a vzdelávanie v materskej škole – aktuálne otázky a odpovede“ 

5. Inšpirácie k Svetovému dňu hier 2021 

 
Aktivity č. 1 až 3 vypĺňajte priamo cez počítač do priloženého formulára. Z týchto aktivít pripravíme elektronickú 

publikáciu, v ktorej budú názory detí, básničky a výtvarné diela zverejnené do konca roku 2021 na  www.omep.sk. 
Nekonferenčný zborník vedeckých štúdií a Inšpirácie k Svetovému dňu hier 2021 budú 4. novembra 2021 zverejnené na 

webovom sídle Slovenského výboru OMEP. 

 

V prípade priaznivej epidemickej situácie Vás pozývame realizovať sprievodné aktivity, napr.: 

 Vystúpenia detí na verejnosti 

 Prezentovanie výtvorov detí na verejnosti 

 Tvorivé dielne s rodičmi a starými rodičmi 

 Športové hry spolu s rodičmi a starými rodičmi 

 Spoločná oslava viacerých materských škôl, napr. karneval, divadelné predstavenie a pod. 

 Aktivity s rôznymi inštitúciami a organizáciami 

 

 

Deň materských škôl možno osláviť od 5. októbra (deň prijatia Charty učiteľa je považovaný za Medzinárodný 

deň učiteľov) do 4. novembra (deň založenia I. detskej opatrovne na Slovensku) aj týmito významnými dňami:  

 

1. október – 7. október Svetový deň detí 

5. október Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO) 

9. október Svetový deň pošty 

13. október Deň starých rodičov 

15. október Svetový deň umývania rúk mydlom 

 

16. október Svetový deň potravy (FAO) 

20. október Medzinárodný deň stromov 

24. október Medzinárodný deň školských knižníc 

25. október Svetový deň cestovín 

Nezabudnime dodržiavať všetky platné opatrenia ochrany zdravia detí, nás aj rodín. 

http://www.omep.sk/

