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Základné informácie

• Základné právne predpisy

• Zriaďovatelia materských škôl

• Formy predprimárneho vzdelávania

• Zriadenie materských škôl

• Materské školy sa členia na triedy:

 20 v triede pre troj - až štvorročné deti

 21 v triede pre štvor - až päťročné deti

 22 v triede pre päť- až šesťročné deti

 21 v triede pre troj - až šesťročné deti



Predškolská výchova v SR

1. Dimenzia zákazníka

2. Dimenzia koncepčná a legislatívna

3. Dimenzia profesionálna

4. Dimenzia obsahová

5. Dimenzia ekonomická



Dimenzia zákazníka

Zákazníci:

• Rodičia

• Deti

Zákon č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):
dieťa je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-
vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba
pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky alebo fyzická
osoba, ktorá vystupuje vo vzťahu k svojmu zákonnému
zástupcovi, alebo fyzická osoba, ktorá sa priamo nezúčastňuje
výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.



Dimenzia koncepčná a 

legislatívna

• Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania

v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov

• Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon)

• Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných

zamestnancoch



Dimenzia profesionálna

Kasáčová (2004) uvádza dimenzie učiteľskej profesie:

• Personálna (motiváciu k povolaniu, nadanie
k povolaniu a kognitívne predpoklady)

• Etická (podstata a poňatie morálky učiteľského
povolania, etická dimenzia učiteľskej profesie a etický
kódex profesie pedagóga)

• Odborná (voľba učiteľskej profesie, prípravná fáza,
profesijný štart, profesijná adaptácia, profesijný
vzostup, profesijná stabilizácia, resp. migrácia;
profesijné vyhasínanie (vyhorenie)



Dimenzia profesionálna

• Kvalifikačné predpoklady učiteľa

• Kompetencie učiteľa

• Profesijné štandardy učiteľa

• Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kariérne stupne:

1. stupeň: začínajúci učiteľ,

2. stupeň: samostatný učiteľ,

3. stupeň: učiteľ s prvou atestáciou,

4. stupeň: učiteľ s druhou atestáciou.

Kariérne pozície:

1. učiteľ špecialista,

2. vedúci pedagogický zamestnanec



Dimenzia obsahová 

Dokumenty schválené MŠ SR do roku 2008:

 Program výchovy a vzdelávania detí

v materských školách

 Rozvíjajúci program pre deti s odloženou
školskou dochádzkou

Alternatívna metodická príručka Krok za
krokom



Dimenzia obsahová

Od roku 2008 dvojúrovňový model
výchovy a vzdelávania:

• Štátny vzdelávací program

• Školský vzdelávací program



Dimenzia obsahová

Štátny vzdelávací program:

• r. 2008 - Štátny vzdelávací program

ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

• r. 2015 – 2016 Štátny vzdelávací

program pre predprimárne

vzdelávanie v materských školách



Dimenzia ekonomická

• Originálne kompetencie miest a obcí

• Vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje za 

čiastočnú úhradu

• Všeobecne záväzné nariadenie 



Na záver

• Slovenský výbor Svetovej organizácie pre

predškolskú výchovu (SV OMEP)

• Spoločnosť pre predškolskú výchovu (SPV)

Nová tradícia materských škôl

Deň materských škôl na Slovensku 4. 11.



Ďakujem za 

pozornosť.


