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ASISTENT UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE 
Dôvody absencie AU v MŠ 

 
 
 
 
 
 
                                                             

68,61% 

17,44% 

13,95% 
finančné dôvody

nadbytočnosť pri edukácii

iné
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ASISTENT UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE V 
RÁMCI NP MRK 2 

 

Školský rok 2013/2014.......... 110 AU 
Školský rok 2014/2015.......... 161 AU 
Do 30.11.2015 ..........               159 AU  
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ASISTENT UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE 
• individuálny prístup k deťom z MRK  
„Deti z MRK majú pocit istoty, vďaka individuálnemu pôsobeniu asistenta sa deti ľahšie 
adaptujú na prostredie MŠ, asistent sa im individuálne venuje počas celého pobytu v 
MŠ.“ 

• spolupráca s rodičmi a komunitou 
„Rodičia sa viac zapájajú do školských aktivít a častejšie a ochotnejšie spolupracujú s MŠ 
aj v oblasti výchovy a vzdelávania.“ 

• výchovno-vzdelávacie činnosti vo všeobecnosti 
„Asistentky sú nápomocné učiteľkám pri edukačných aktivitách, pri príprave pomôcok, 
pri sebaobslužných činnostiach detí... pri skupinových pracovných a výtvarných 
činnostiach, pri krúžkovej činnosti, pri výletoch... a pobyte vonku.“ 

• odstraňovanie jazykovej bariéry detí a rodičov z MRK 
„Darmo učiteľka deti motivuje, keď dieťa tomu nerozumie a nevie, čo učiteľka rozpráva.“ 
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ASISTENT UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

Aký by mal byť? /podľa vedúcich zamestnancov MŠ/ 

...mal by mať pedagogické vzdelanie, mal by ovládať 
zručnosť komunikovať s rómskymi rodičmi a poznať 
miestnu rómsku komunitu. 
 
- 70% AU pochádzalo z obce, kde sa nachádza MŠ alebo z rómskeho 

osídlenia v obci, kde sa nachádza MŠ 
- 82 AU ovládalo rómsky jazyk → 735 detí pri nástupe do MŠ neovládalo 

vyučovací jazyk 
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ASISTENT UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

- počet detí navýšený o 190 
- počet etnicky heterogénnych tried (zmiešaných) 

navýšený o 20 tried 
- počet „čisto bielych“ tried klesol o 13 tried 
-  materské školy navštevujú prevažne deti z MRK vo 

veku 5 - 6 rokov (skoro 70%)  
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OSVETOVÝ PROGRAM 
 

Počet stretnutí: 1088 
Spolu lektorov: 108 
Spolu detí z MRK 1572 
Spolu rodičov z MRK 2954 
Spolu zamestnancov samosprávy a štátnej správy pracujúcich s 
príslušníkmi MRK 361  
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OSVETOVÝ PROGRAM 
 

Identifikácia problémových oblastí: 
- potreba zamerania sa na MRK, 
- perspektíva na trhu práce, 
- finančný aspekt, 
- diskriminácia a segregácia, 
- exklúzia a motivácia, 
- prostredie materských škôl. 
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Ďalšie nástroje v systéme podpory a pomoci v rámci NP MRK 2 

• Model tvorby inkluzívne zameraného ŠkVP 
a konzultácie k jeho tvorbe, 

• učebné zdroje ku kontinuálnemu vzdelávaniu, 
učebných zdrojov ku ŠkVP, 

• doprovod a prepravné, 
• materiálno-technická podpora, 
• výmenné stáže, 
• výlety, exkurzie s edukačným a výchovným zameraním. 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 
Kontaktné údaje: 

PaedDr. Eva Sobinkovičová 
eva.sobinkovicova@mpc-edu.sk 

 


