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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 2022: 
1.  „Materská škola očami detí“ – výtvarná prehliadka s výrokmi detí 

 „Mám rád/rada moju materskú školu lebo ...“ 

2. Inšpiratívne fotografie materských škôl 

3. Nekonferenčné zborníky: vedecký a odborný 

 „Štúdie z predškolskej pedagogiky 2022“ a „Odborné pohľady na predprimárnu edukáciu“ 

 
Aktivity č. 1 až 2 vypĺňajte priamo cez počítač do priloženého formulára. Z týchto aktivít pripravíme elektronickú 

publikáciu, v ktorej budú výtvarné práce, výroky detí a inšpiratívne fotografie materských škôl zverejnené do konca roku 

2022 na  www.omep.sk. 

Nekonferenčný zborník vedeckých a odborných prác  bude 4. novembra 2022 zverejnený na webovom sídle 

 Slovenského výboru OMEP. 

 

Pozývame Vás  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 

 

http://www.omep.sk/

