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Pracujem ako učiteľka a zároveň ako riaditeľka v trojtriednej 
materskej škole, ktorú navštevujú aj deti pochádzajúce z rodín 
MRK.

Cieľom mojej práce je poukázať na rozvoj osobnosti  aj 
rómskeho dieťaťa, ktorá sa formuje práve v kolektíve materskej 
školy a to spoločnou prácou učiteľa a dieťaťa.

Veľkú pozornosť venujem adaptácii detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, aby sme spoločne s rodičmi uľahčili 
prechod z rodiny do MŠ a potom aj do základnej školy.

Vo svojej práci sa snažím poukázať na to, aká je dôležitá pre tieto 
deti materská škola.



Osobitosti rómskych detí:

Niektoré typické rysy osobnosti rómskeho dieťaťa – čiže vlastnosti osobnosti, 
ktoré sú podmienené geneticky, ale aj vplyvom prostredia, v ktorom deti žijú, 
môžu byť pre adaptáciu na školu nevýhodné.

Vnímanie, pozornosť: prebieha pomalšie, horšie sa sústreďujú, majú živú 
fantáziu

Pamäť, učenie, myslenie a reč: menej výkonná, rýchlo zabudnú, slabá slovná 
zásoba, tempo učenia pomalšie

Vôľa, emócie, temperament: nedostatky vôľovej oblasti, chýba im 
rozhodnosť, samostatnosť a vytrvalosť, ťažšie si vytvárajú vyššie city ako sú 
zodpovednosť, pocit povinnosti, spravodlivosti, charakteristická je 
impulzívnosť, výbušnosť, hlučnosť a niekedy aj agresivita

Schopnosť, nadanie a talent: hudobnosť je dominantným prostriedkom, sami 
sa považujú za muzikantský národ



Bariéry adaptácie dieťaťa z MRK v materskej škole:

odlúčenie od rodiny, výchova v rómskej rodine

socializácia – sebaobslužné návyky, hygiena, stolovanie

strach z nového prostredia

zlá ekonomická a finančná situácia

 slabá komunikácia

lenivosť rodičov voči vlastným deťom



Adaptačný program materskej školy 

Z príležitosti zápisu máme „Deň otvorených dverí“ , kde si môžu 

rodičia spolu so svojimi detičkami nielen pozrieť materskú školu, 

ale sa aj zapojiť do ponúkaných aktivít. Dostanú možnosť na hru, 

spoločné cvičenie a tvorenie, hojdanie na školskom dvore s 

ostatnými škôlkármi. Táto forma sa nám veľmi osvedčila, 

nakoľko deti majú prvý dojem z materskej školy pozitívny. 





Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé 

zaradenie do MŠ je potrebné:

 Vytvoriť pokojnú a pohodovú atmosféru

 Prijať dieťa s úsmevom, a plnou pozornosťou učiteľky

 Individuálnym prístupom poskytnúť radosť a uspokojenie vstupom a 

pobytom v MŠ

 Získať si dôveru detí a rodičov i umožniť prítomnosť rodiča v MŠ s 

dieťaťom

 Umožniť dieťaťu postupne spoznávať prostredie MŠ

 Umožniť dieťaťu vziať si obľúbenú hračku

 Získať informácie od rodiča o individuálnych osobitostiach dieťaťa



Prvá časť adaptácie

 Umožniť rodičom pobyt s dieťaťom v MŠ max. 2 hodiny          

/ napr. pri pobyte vonku, dopoludňajších hodinách /

 Oboznámiť dieťa s prostredím, zamestnancami MŠ



Druhá časť adaptácie:

 Dieťa je v MŠ bez doprovodu 2 – 3 hodiny

 Oboznamuje sa s kolektívom detí, denným režimom

 Pristupovať k nemu individuálne

 Ponechať mu obľúbenú hračku

 Vedieť ho uspokojiť



Tretia časť adaptácie:

 Dieťa ostáva počas celého dňa v MŠ

 Rodič hneď po popoludňajšom odpočinku prichádza pre 

dieťa a postupne predlžuje čas jeho pobytu

 Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť dieťaťu a jeho 

začleneniu do kolektívu



Najčastejšie pozorovateľné prejavy adaptovaného 

dieťaťa:

S rodičom sa lúči s ľahkosťou

Dôveruje učiteľke

Po príchode do triedy sa zaujíma o dianie v triede

Spontánne sa zapája do činností

Nadväzuje kamarátstvo

Včleňuje sa do hry iných detí

Prispôsobuje sa  dennému  poriadku

Rešpektuje dohodnuté pravidlá

V prejavoch dieťaťa prevažuje radosť, spokojnosť, smiech



Spolupráca MŠ s rodinou

Spoločný záujem o rozvoj osobnosti dieťaťa z MRK

Zapájanie rodičov do spoločných aktivít, podujatí, 

neformálnych dní v MŠ, ako aj do obecných podujatí, osláv

Využitie poradenských služieb MŠ



Mojou prácou chcem poukázať na dôležité poslanie 

materských škôl, ktoré sa výrazne podieľajú na 

individuálnom rozvoji osobnosti každého dieťaťa. 

Mojim cieľom je, aby som zabezpečila aj pre  deti z MRK 

pravidelnú dochádzku a cez adaptačný program umožnila 

deťom  ľahšie sa začleniť do kolektívu.



Použité bibliografické odkazy:

• BAĎURIKOVÁ, Z. et al. 2006. Metodické námety pre učiteľov a asistentov učiteľov v materských školách. 

Prešov : MPC Prešov, s. 1-183.   

• KLEIN, V., SOBINKOVIČOVÁ, E. 2013. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby 

predprimárneho stupňa školskej sústavy. Bratislava : MPC Bratislava, s. 4-50. 

• ISBN 978-80-8052-557-6.

• LUKŠÍK, I. 2013. Ideme do škôlky. Pezinok: OZ Prevencia AD, s. 5-40 . 

• KLEIN, V. 2008. Multikultúrna výchova a Rómovia. Nitra: UKF Nitra, s . 18-51. ISBN 978-80-8094-333-2.



Ďakujem za 

pozornosť
msbatka@gmail.com


