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Rodina JE VIAC AKO OBYČAJNÁ PRÁVNA ČI

SPOLOČENSKÁ ALEBO EKONOMICKÁ JEDNOTKA. JE TO

SPOLOČENSTVO OSÔB SPOJENÉ LÁSKOU A

SPOLUPATRIČNOSŤOU. JE JEDINEČNÁ AJ POKIAĽ IDE O

MOŽNOSTI VÝCHOVY A ODOVZDÁVANIA KULTÚRNYCH

HODNÔT DÔLEŽITÝCH PRE ROZVOJ A ÚSPECH ČLENOV

RODINY, ALE AJ CELEJ SPOLOČNOSTI.



 Biologicko – reprodukčná

 Ekonomická

 Výchovná

 Emocionálna

 Ochranná

 Socializačná

 Psychohygienická

 Autoritatívna výchova 

 Liberálna výchova

 Demokratická výchova 

 Zanedbávajúca výchova 

FUNKCIA RODINY
ZÁKLADNÉ VÝCHOVNÉ 

ŠTÝLY



Je

Materská škola - Je prvou oficiálnou vzdelávacou

inštitúciou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie.

Predškolská edukácia dieťaťa v materskej škole je zameraná

na rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj kompetencií, schopnosti,

spôsobilosti.

Kompetencie

Kognitívne

Osobnostné

Komunikatívne

Psychomotorické

Učebné

Informačné

Sociálne



FUNKCIE 
MATERSKEJ 

ŠKOLY

PORADENSKÁ

EDUKAČNÁ

KULTÚRNA, 
MULTIKULTÚRNA

KOMPENZAČNÁPREVENTÍVNA -
DIAGNOSTICKÁ               

EKONOMICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ



Spolupráca materskej školy s rodinou je dôležitou

súčasťou práce školy. Uvedomujeme si, že rodičia nesú

hlavnú zodpovednosť za dieťa a jeho výchovu a majú právo

podieľať sa na všetkom, čo sa v materskej škole s dieťaťom

deje, preto im umožňujeme zapájať sa do rôznych aktivít

organizovaných materskou školou.

 Nedôvera alebo nezáujem

 Bariéry v komunikácií

 Preceňovanie autority

 Obranné reakcie
5.5.15

Niektoré bariéry spolupráce učiteľov a rodičov

materská škola



FORMY SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY S RODINOU

 Aktivity v priestoroch materskej školy – Informovanie o

dieťati do/z MŠ, Rodičovské združenia, Slávnosti - oslavy, Hranie sa s

deťmi a rodičmi, Deň otvorených dverí, Dni zdravej výživy, Tvorivé

dielne, Besedy.

 Sprostredkované aktivity – oznamy, Informácie na nástenkách,

Schránka návrhov a pripomienok.

 Aktivity spolupráce, mimo materskej školy – Návštevy v

rodinách, Slávnosti v obci - komunite, Výlety – exkurzie, Športové

akcie.



-

CELOROČNÝ PLÁN PARTNERSTVA A SPOLUPRÁCE 
MATERSKEJ ŠKOLY S RODIČMI DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

 SEPTEMBER 2014 – plenárne zasadnutie rodičov – oboznámenie rodičov s
jednotlivými bodmi chodu materskej školy

 OKTÓBER 2014 -tvorivé dielne „Halloween“ - Akcia s rodičmi vyrezávanie
tekvíc a výroba kulís ovocia na vystúpenie Halloweenska pasovačka.

 OKTÓBER 2014 -vystúpene pre rodičov „Halloweenska pasovačka - Akcia s
rodičmi – počas kultúrneho vystúpenia „Halloweenska pasovačka“ deti plnia
úlohy, aby vyslobodili zakliateho pavúčika Teodora – spievajú a recitujú rôzne
piesne a básne.

 NOVEMBER 2014 – tvorivé dielne „Tvoríme šarkana“- Akcia s rodičmi –
„Tvoríme Šarkana“ rodičia so svojím dieťaťom vytvárajú šarkana. Šikovní
oteckovia z tenkých latiek vytvoria kostru šarkana a mamky zase vymaľujú na
papier šarkana.



 DECEMBER 2014 – tvorivé dielne „Vo vianočnej krajine“- Akcia s rodičmi -

„Vo vianočnej krajine“ skupinka rodičov v popoludňajších hodinách

vytvárajú vianočné ozdoby na stromček.

 DECEMBER 2014 - schôdza s rodičmi spojená s vystúpením detí „Pod

vianočným stromčekom“ - Deti sa predstavia básňami, piesňami vinšmi,

pohybovými hrami, tancom.

 JANUÁR 2015 – schôdza s rodičmi – prednáška, prerokovanie akcie s

rodičmi na II. polrok šk. roka.

 FEBRUÁR 2015 –„Karneval v materskej škole“ – rodičia sa zúčastnia akcie

v materskej škole, kde podporujú detí pri súťažiach i predvádzaní svojich

masiek.

 FEBRUÁR 2015 –„Deň otvorených dverí“ - akcia pre rodičov a deťmi je

zameraná na zoznámenie sa s priestormi materskej školy i s pracovníkmi.

 MAREC 2015 – tvorivé dielne „Naj kraslica“- rodičia sa zúčastňujú na

aktivite, kde spolu so svojím dieťaťom tvoria kraslice - zdobia vajíčka

saténovými stužkami, korálikmi podľa svojej fantázie.



 APRÍL 2015 – tvorivé dielne – „Vyzdobíme si spolu materskú školu“ – rodičia

spolu s deťmi pripravujú výzdobu s jarnou tematikou

 APRÍL 2015 – zábavno – športové dopoludnie – s rodičmi

 MÁJ 2015 – schôdza s rodičmi, vystúpenie „Deň matiek“ – pripravený

kultúrny program pre mamky a staré mamy

 MÁJ 2015 – tvorivé dielne „Deň Zeme“ - Akcia s rodičmi - „Deň Zeme“ deti

spolu s rodičmi pracujú na skrášlení prostredia okolia materskej školy a

školského dvora – upratovanie školskej záhrady spojené s vysádzaním kvetov a

stromčekov.

 JÚN 2015 – zábavno-športové dopoludnie - akcia s rodičmi „MDD“ – rodičia

spolu s deťmi súťažia na pripravených stanovištiach. Za každú zvládnutú

súťažnú úlohu deti a rodičia získajú pečiatku a za zozbieranie všetkých

pečiatok získajú medaile a sladkú odmenu.

 JÚN 2015 - „Výlet do ZOO“ - akcia s rodičmi.

 JÚN 2015 – besiedka s rodičmi „Rozlúčka s predškolákmi“ – kultúrne

vystúpenie detí a nosenie tabla k obecnému úradu



„Jesenná výzdoba“

„Halloweenská pasovačka“



„Pod vianočným stromčekom“



„Karneval v materskej škole“



Tvorivé dielne „Naj kraslica“

„Deň jablka“



„Deň otvorených dverí“



Tvorivé dielne „ Deň zeme“



„Športový deň v materskej škole“



Použité bibliografické odkazy:

LIPNICKÁ, M. 2014. Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych 
komunít v materskej škole. Vybrané témy a stratégie. Bratislava: Metodicko-
pedagogické centrum, 2014. 63 s. ISBN  978-80–565-0265-5.

SOBOTOVÁ, J. a kol. 2013. Predškolská príprava detí v materskej škole a v
rodine.Košice:2013.ISBN 978-80-7225-386-9.

KUNŠTÁROVÁ, Ž.- POTKANYOVÁ. K. 2012. Partnerský stisk rúk. Spolupráca
rodiny a materskej školy: Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2012. ISBN 978-
80-8139-010-4.



Ďakujem za pozornosť.


