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Práca asistentky v Materskej škole Sabinovskej 

Daniela Balážová 

 

 Volám sa Daniela Balážová, som z Prešova a pracujem ako pedagogická asistentka 

v Materskej škole Sabinovská v Prešove. Na toto miesto som nastúpila pred rokom. 

 Materská škola Sabinovská je 6 – triedna, počet detí 137 z toho je 24 z rómskej 

komunity. Najbližšie k Materskej škole je lokalita Stará Tehelňa a práve z tejto lokality je 

najvyšší počet detí našej Materskej škole. 

 Materskú školu Sabinovskú som mala možnosť spoznať už skôr, ako matka môjho 

syna, ktorý ju navštevoval 3 roky. Už v tomto období som sa zapájala do spolupráce ako 

rodič. 

 Ako pedagogická asistentka som sa venovala predovšetkým deťom, ktoré pochádzajú 

z rodín, kde sa rozpráva prevažne rómsky  v snahe pomôcť im prekonať čo najskôr jazykovú 

bariéru. Rodiny, ktorých deti navštevujú Materskú školu osobne poznám a preto aj deti majú 

ku mne veľmi dobrý vzťah. Cítim to ako výhodu, hlavne v adaptačnom období dieťaťa, keď je 

silne naviazané na rodinu a Materská škola je pre neho neznámym prostredím. 

 Okrem iného bol mojou prioritou aj Osvetový program, ktorý som organizovala 

v priestoroch knižnice Materskej školy a do ktorého som zapájala aj rodičov detí, ktoré ešte 

len chceli zapísať deti do Materskej školy novom školskom roku. Vďaka intenzívnej 

spolupráci sme rodičov detí pripravili nato, čo ich v Materskej škole čaká, načo sa môžu 

s deťmi tešiť, aký je denný režim v Materskej škole, akú sú pravidlá hygieny a pravidelnej 

dochádzky, ktoré musia dodržiavať. Tiež som ich pripravila na termín zápisu detí do 

Materskej školy, ktorý je potrebné dodržať. Na našich stretnutiach sme rozprávali o tom, aké 

je potrebné venovať sa deťom aj doma, ako sa s deťmi majú hrať a dokázať im užitočne 

zaplniť čas. Napríklad obmedziť im pozeranie televízora, viac sa s deťmi rozprávať. Rodičia 

mali možnosť požičať si aj detské knihy a čítať z nich deťom doma.  

 Takmer všetci rodičia účastní v osvetovom programe aj rodičia detí, ktoré navštevujú 

Materskú školu, nám ochotne pomáhali na školskom dvore pri jesennej brigáde, pomohli 

nám vymaľovať plot, opraviť pieskoviská a podobne. Výhodou spolupráce s rómskymi 

rodičmi je skutočnosť, že sú to ľudia prevažne nezamestnaní, ktorí nie sú obmedzení 

pracovným časom a môžu kedykoľvek Materskej škole pomôcť. 

 Rodičov sme zapojili aj do celoškolských akcií a to: Dopraváčik, Zachranári deťom, 

Informačno-komunikačné technológie v Materskej škole, akciu v Lanovom centre atď.  

 V spolupráci s rodičmi nám aktívne pomáha aj Komunitné centrum v Starej Tehelni, 

ktorému chcem aj touto cestou poďakovať. Pracovníci Komunitného centra sa zúčastnili aj 
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nášho stretnutia na osvetovom programe a pomáhali nám pri mapovaní chorobnosti detí 

a udržiavaní pravidelnej dochádzky detí do Materskej školy. 

 Moja spolupráca s personálom Materskej školy je veľmi dobrá, rozumieme si a cítim 

sa byť akceptovaná, získala som si ich dôveru a pracujem tam veľmi rada. Pani učiteľky 

chápali moju pomoc ako veľký prínos v ich každodennej práci. 

 


