
Vzdelávací program: 

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI 
INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Názov záverečnej prezentácie:

Spolupráca materskej školy 

s rodinou

Meno a priezvisko frekventanta:
Veronika Bjalončíková, Bc.

Pracovisko:
ZŠ s MŠ Lomnička

Názov skupiny:
MRK2_INV_PO_013

Rok: 2015 



INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Spolupodieľanie sa rodičov na aktivitách podľa dohodnutých pravidiel

PEDAGÓG (UČITEĽ)          RODIČ (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA)

Rovnocennosť vo výchove a vzdelávaní dieťaťa, vzťah založený na vzájomnom
rešpekte, dôvere, otvorenosti a zdieľanej zodpovednosti za výchovu
a vzdelávanie dieťaťa.



Spolupráca materskej školy s rodinou predstavuje spoločné aktivity súvisiace
so skvalitňovaním podmienok a procesu edukácie, slúžia k obojstrannej
pomoci a zjednocovaniu sa v otázkach a postupoch výchovy a vzdelávania
detí.

SPOLUPRÁCA je determinovaná pripravenosťou a ústretovosťou UČITEĽOV
a RODIČOV zvyčajne v štyroch kvalitách:

 FORMÁLNE, ÚSTRETOVO SPOLUPRACUJÚCI TYP

 NEFORMÁLNE, ÚSTRETOVO SPOLUPRACUJÚCI TYP

SPOLUPRACUJÚCI S PROBLÉMAMI

 NESPOLUPRACUJÚCI



NIEKTORÉ BARIÉRY V SPOLUPRÁCI UČITEĽOV A RODIČOV 
V MATERSKEJ ŠKOLE

 Nedôvera alebo nezáujem
 Bariéry v komunikácii
 Preceňovanie autority
 Obranné reakcie

Bariéry v spolupráci učiteľov a rodičov spôsobujú:

 Predsudky (z negatívnych skúseností alebo z názoru iných na marginalizované

rómske komunity)

 Negatívne postoje učiteľov voči rodičom detí z MRK – dôvodom je rezignácia

učiteľov (zapríčinená nedostatkom podpory zo strany iných pomáhajúcich

subjektov, inštitúcií, či manažmentu v školstve)



PRAVIDLÁ SPOLUPRÁCE  S RODIČMI, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI 
DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Pravidlá spolupráce:

 Učiteľ ochraňuje svoje pedagogické pôsobenie pred neodbornými zásahmi

a výchovu a vzdelávanie detí pred patologickými vplyvmi

 Akceptuje rodičov ako partnerov vo výchove a vzdelávaní dieťaťa

 Prediskutovanie hodnôt a zamerania materskej školy

 Pravidelné konzultácie s rodičmi, zákonnými zástupcami

 Spolupodieľanie sa rodičov, zákonných zástupcov v edukácii

 Zohľadňovanie kultúrnych, ekonomických a etnických rozdielov rodičov,

zákonných zástupcov detí v spolupráci



AKTIVITY SPOLUPRÁCE V TRIEDACH A PRIESTOROCH 
MATERSKEJ ŠKOLY PRIAMO V PRIEBEHU VÝUČBY ALEBO PO JEJ 

SKONČENÍ

 Informovanie o dieťaťi pri preberaní a odovzdávaní rodičom

 Rodičovské združenie

 Slávnosti

 Hranie sa rodičov s deťmi

 Deň otvorených dverí

 Dni zdravej výživy

 Tvorivé dielne

 Príprava a realizácia projektov v edukácii



AKTIVITY V RÁMCI SPOLUPRÁCE RODINY A MATERSKEJ ŠKOLY

Mesiac úcty k starším

re



Vianočné pásmo  a Mikuláš

Cieľ aktivity: divadielko - Šípová Ruženka, tanec 
- Hviezdička

Cieľ aktivity: fotenie sa s Mikulášom



PROJEKT- MRK 2

Osvetový program: ,,Podpora implementácie inkluzívneho modelu

vzdelávania ako nástroja motivácie rodičov, detí a ostatných subjektov

k vzdelávaniu sa detí od predškolského veku...“

Modul Rodičovstvo 

– Potreby dieťaťa



Karneval

Cieľ aktivity: prezentácia masiek



Osvetový program:
Modul Rodičovstvo – Zápis do materskej školy



Osvetový program: 

Modul Partnerstvo – Stretnutie s komunitnými pracovníkmi



SPOLUPRÁCA S NÍZKOPRAHOVÝM CENTROM V LOMNIČKE

Cieľ aktivity: 
Pohybové a námetové hry



Cieľ aktivity: 

Kreslenie na chodník



PRÍNOS PRE PRAX:

 deti z MRK si osvojili pásmo piesní, básní, divadelných scénok ako i tancov, ktoré 
úspešne zvládli odprezentovať pred svojimi rodičmi (pásmo trvalo 20-30 min., 
odmenou pre deti bol úsmev a potlesk rodičov),

 spolupráca s rodičmi detí z MRK sa nám osvedčila v zlepšenej dochádzke detí, 
zvýšeným záujmom rodičov o činnosť dieťaťa v MŠ, záujmom rodičov o aktivity MŠ 
čo nám potvrdzuje 100% účasť rodičov, 

 osvetový program - spolupráca s komunitnými pracovníkmi nám pomohla 
rodičov oboznámiť s potrebami ich dieťaťa – (dôležitosťou výchovy a  
vzdelávania), s organizáciou MŠ a s potrebami k otvoreniu jej prevádzky na 
nasledujúci rok,

 spolupráca s nízkoprahovým centrom nám priniesla výrazné zlepšenie 
oblečenia detí z MRK navštevujúcich MŠ a to realizáciou búrz šatstva, ďalej sa 
nám táto spolupráca osvedčila aj v možnosti využitia uzavretých priestorov tohto 
nízkoprahového centra – keďže MŠ nemá školský dvor, ďalej sa nám osvedčila 
návšteva pracovníkov tohto centra v priestoroch MŠ – prezentácia divadelného 
predstavenia detí navštevujúcich mimoškolskú krúžkovú činnosť tohto 
nízkoprahového centra (staršie deti z MRK).



Ďakujem za pozornosť! 
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