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Vzťah medzi školou a rodinou

Na výchove a vzdelávaní sa podieľajú dve hlavné zložky: rodina 

a škola

Vzájomné poznanie rodiny a školy je základnou podmienkou 

kvalitatívneho posunu v budovaní partnerstva

Z hľadiska účinnosti výchovy a vzdelávania je nesmierne 

dôležité, aby rôzne výchovné vplyvy pôsobiace na dieťa boli čo v 

najväčšom súlade



Čo znamená pojem „ Spolupráca MŠ s 
rodinou“ ?

Spoločné činnosti pedagogických zamestnancov 
MŠ a rodičov, ktoré súvisia so skvalitňovaním 
podmienok a procesu edukácie a slúžia k 
obojstrannej pomoci v otázkach a postupoch 
výchovy a vzdelávania.

Naša spolupráca je na veľmi vysokej úrovni, nakoľko rodičia 
pozitívne vítajú a pristupujú k všetkým spoločným aktivitám.



Spoločné aktivity s rodičmi

IX.

Celoškolské RZ

športové 

odpoludnie

XI.

Tekvicové 

strašidlo

II.

Pečenie šišiek 

s babkami

X.

Plody jesene 

aktivity s 

rodičmi

XII.

Mikuláš –

kultúrne 

popoludnie s 

rodičmi

V.

Deň matiek

kultúrny 

program

VI.

Výlet s rodičmi 

do ZOO

I.

Enviromen-

tálne hry so 

snehom

IV.

Ochutnávka 

nátierok

III.

Brigáda

skrášľovanie 

školského 

dvora



Medzi prioritné úlohy každého pedagogického zamestnanca pri 

spolupráci s rodinou z MRK patrí:

 Výstižne oboznámiť rodičov s požiadavkami a pravidlami školy

 Uviesť príklady pozitívne vytvoreného vzťahu medzi rodinou a školou

 Pokúsiť sa odstrániť počiatočnú nedôveru a strach rodičov zo školy

 Pokúsiť sa zaradiť rodičov do práce rodičovského združenia

 Zapojiť rodičov do rôznych aktivít a osláv usporiadaných našou školou

 Zapojenie rodičov do života v triede



Ukážky z doposiaľ osvedčených spoločných aktivít:



Ako aj priložené fotky zobrazujú zobrazujú športové odpoludnia, 

sú najobľúbenejšie zo spoločných aktivít. Deti pochádzajúce z 

MRK sú zdatné na pohyb a radi sa aj preukážu. Rodičia tiež radi 

vyskúšali aj preliezky a všetky pohybové hry. Najviac sa im 

páčila hra s „ padákom“, pri ktorej deti aj rodičia prejavovali 

nielen svoju šikovnosť, ale aj  zdatnosť. Deti, ktoré boli 

odvážnejšie, mali  možnosť vyskúšať aj jazdu na koni.



Rodičia si mohli ochutnať nátierky a mliečne výrobky, vypýtali si aj 

recepty na niektoré nátierky.



Tvorivé dielne

 Z pripravených  prác sa 

spraví burza pre rodičov



 Tieto spoločné  práce boli veľmi úspešné. Mali z nich radosť 

nielen deti a rodičia, ale aj pedagogickí zamestnanci. 

 Tento dobrý pocit v nás vnucuje myšlienku, čím častejšie 

usporiadať takéto aktivity a náučné dni, hlavne preto, lebo 

vidíme, aké pozitíva prinášajú pre naše deti.



 Zainteresovanie rodičov do procesu rozhodovania v MŠ, vytváranie 

reprezentácie rodičov:

Prínos pre deti: spoločné práce s rodičmi, pochopenie zmyslu primeraného 

správania sa v MŠ, udržanie dobrej školskej dochádzky

Prínos pre rodičov:  vplyv na klímu školy, ktorá sa odráža na vzdelávaní a 

výchove detí, pocit spolupatričnosti ku škole,, spoločné skúsenosti a 

kontakty s inými rodinami

Prínos pre pedagógov:

Uvedomenie si schopností a záujmov rodičov týkajúcich sa ich detí a školy, 

väčšia individuálna pozornosť deťom  z rodín MRK, spokojnosť so 

spoluúčasťou a pomocou rodičov
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