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„Projekt MRK 2 nám pomohol zmeniť pohľad na rómske 
deti, deti z MRK. 

Pred realizáciou projektu sme ich vnímali ako deti, s 
ktorými sa ťažko niečo dosiahne, 

ale dospeli sme k inému 
názoru a to, že sú to deti 
veľmi vďačné, vnímavé, 

intenzívnou prácou a 
činnosťou dokážu zlepšiť 

svoju osobnosť, 
správanie a konanie.“



„Je nám jasné, že bez spolupráce s rodičmi rómskych detí sú 
všetky aktivity či úsilie bezvýsledkovými a márne. Prvoradým je 
presvedčiť rodičov o potrebe vzdelávania sa už v materskej škole 

a potom vytrvalosť, každodenne prichádzať, nevzdať sa, lebo 
vonku prší, je zima, nechce sa mi alebo dieťaťu. Pravidelnosť je 

základom systému a na tom základe potom možno pokračovať.“ 



„Asistent učiteľa je dôležitý celý rok v materskej škole. 
Najväčší prínos prináša pri socializácii a adaptačnom 
období. A nie len v týchto obdobiach, ale pre deti 
a učiteľky má prínos celý rok hlavne v materskej škole, 
kde sú 3-6 ročné a poprípade deti s odloženou školskou 
dochádzkou. 

Keby asistent nebol, tak 
by sme sa nemohli 
venovať individuálne 
deťom, ktoré to 
potrebujú. Asistent 
dohliada v tom čase na 
bezpečnosť ostatných detí 
a učiteľka môže pracovať 
s týmito deťmi. Takže 
asistent je dôležitá osoba 
a mala by byť na každej 
materskej škole, aby naša 
práca bola kvalitná.“ 



„Práca s interaktívnou 
tabuľou, pre deti je to niečo 
zaujímavé, má veľa možností 
a dá sa využiť na rôzne 
aktivity“ 

„Interaktívna tabuľa je podľa 
mňa najväčším prínosom pre 
deti z MRK, pretože môžu na 
nej hýbať s obrázkami, môžu 
si pridať znaky“ 



„Využívame a budeme naďalej využívať všetky učebné pomôcky, 
telovýchovné náradie a pomôcky na zdokonaľovanie 
psychomotorických kompetencií detí. Veľmi nám pomôžu aj čižmy 
a pršiplášte za zhoršeného počasia na vychádzke, aby deti získali 
odvahu pohybovať sa v daždi a nebáli sa zmien počas vychádzky.“



„Výhodou projektu bola 
prezentácia na webovej 
stránke, kde si materské 
školy mohli svoju činnosť 
prezentovať na 
verejnosti, či to už 
aktivitami, výtvarnými 
prácami, výmennými 
stážami.“



„Vďaka projektu sme 
mohli realizovať výlet do 
ZOO do Košíc. Rodičia aj 
deti boli veľmi nadšení a 
ja som bola milo 
prekvapená, že počas 
výletu sa správali 
disciplinovane a bez 
problémov. Veľmi sa im 
to páčilo a naozaj 
niektoré deti ale aj 
niektorí rodičia prvýkrát 
boli na výlete.“



„Naša materská škola je 
rada, že sa zapojila do 
tohto projektu a získala 
nové skúsenosti 
inkluzívneho 
vzdelávania detí 
v predprimárnom veku.“



„Zvýšilo sa povedomie rodičov o prínose 
inkluzívneho vzdelávania pre ich deti, aby boli 
úspešné v škole. Zmenil sa postoj rodičov k 
zamestnancom MŠ. “



S kolegyňou sme 
premýšľali, čo asi bude 
robiť, ako, kedy, s kým. 
To isté bolo aj z jeho 
strany, ale všetko vyriešil 
čas a trpezlivosť. 
Zakrátko sme zistili akú 
máme v ňom pomoc.“

„Naša MŠ bola prvý krát zapojená do takéhoto 
veľkého projektu, kde jednou z možnosti je mať 
asistenta. Začiatky boli rozpačité hlavne pri 
asistentovi v triede, keďže sme doteraz žiadneho 
nemali.



„Projekt, do ktorého sme sa zapojili umožnil zlepšiť 
spoluprácu a prepojenie medzi rómskymi rodičmi, 
materskou školou, pedagógmi a zriaďovateľom. “



„Projekt MRK je pre našu prácu prínosom v materiálnej
oblasti a obrovským prínosom sú pre nás asistenti
učiteľa, keďže sme v MŠ s poldenným vyučovacím
procesom, zo 48 deťmi z MRK a 3 učiteľkami v 3
triedach. Preto je výhodou mať asistentku učiteľa.“



„Počas trvania projektu 
nám veľmi pomohlo 
vytvorenie dvoch 
pracovných miest pre 
pozíciu asistent učiteľa. 
Tým sa zlepšila 
komunikácia s rodičmi, 
ale hlavne je to veľká 
pomoc pri práci s deťmi. “



„Pozitívne hodnotím výlety, ktoré ponúkli deťom 
vidieť niečo, čo ešte nemali možnosť vidieť a 
navštíviť miesta, ktoré sú pre nich nové. 
Každopádne by bolo vhodné doriešiť zachovanie 
pozícií asistentov učiteľa aspoň v takých MŠ, kde 
je skoro 80 % detí z MRK.“



„S projektom IMV sme boli veľmi spokojné, hlavne so 
získaním veľkého množstva učebných pomôcok, s možnosťou 
získania pedagogických asistentiek a tým pádom zaškolenia 
väčšieho počtu detí z marginalizovaných rodín, mamičkám 
sa páčil aj osvetový program, čo sa odzrkadlilo dobrou 
účasťou na osvetovom programe.“



„Učenými pomôckami, pomôckami na školský dvor atď. 
sme si zlepšili a upravili prostredie pre deti aby sme im 
umožnili úspešné začlenenie možnosť získania viac 
sociálnych kompetencií, širšieho spektra skúseností, 
učenia sa presadiť sa v normálnom svete, možnosť nájsť 
si priateľov a vzájomne na seba pôsobiť.“



„Priebeh implementácie IMV na našej materskej škole 
hodnotím pozitívne. Prínos sa prejavil prevažne v 
zlepšení dochádzky detí z MRK, v zlepšení komunikácie 
s rodičmi týchto detí a tiež v získaní si ich dôvery. Je 
vidieť, že rodičia majú väčší záujem o vzdelanie svojich 
detí a ich budúcnosť im nie je ľahostajná.“



„Zlepšila sa spolupráca s rodičmi detí z MRK, 
vzrástla dôvera k zamestnancom školy, sú v 

komunikácií otvorenejší a pozitívne hodnotia vplyv 
dochádzky detí do materskej školy na celkovú 

vzdelanostnú úroveň ich detí. “



„My sme doteraz nemali nikdy pedagogickú asistentku 
a prijali sme ozaj šikovné rómske dievča, ktoré sa našlo 
v práci s deťmi a dokonca už študuje aj na pedagogickej 
fakulte predškolskú a elementárnu pedagogiku, 
a možno z nej bude raz dobrá učiteľka.“



Malo by byť samozrejmosťou, že v tých školách kde je 
väčšie zastúpenie detí z MRK je asistent učiteľa 
automaticky členom pedagogického kolektívu. “

„Projekt IMV hodnotíme pozitívne. Vyskúšali sme si v 
praxi ako prospieva deťom aj pedagógom prítomnosť 
asistenta, ktorý ovláda materinský jazyk detí. Je to veľké 
plus pre edukáciu detí, ako aj spoluprácu rodiny a 
materskej školy.



„Došlo aj k zlepšeniu 
spolupráce a komunikácie 
medzi rodičmi navzájom. 
Odzrkadlilo sa to na príprave 
spoločného karnevalu a 
rozlúčkovej pre deti, kde si 
rodičia rómski a nerómski 
podelili jednotlivé úlohy, aby 
zabezpečili pripravované 
akcie.“



„Po dvoch rokoch prebiehania národného projektu 
na našej materskej škole môžeme aj napriek 
všetkému s úsmevom na tvári zhodnotiť, že s 
projektom sme spokojní a vďační, že sme mohli byť 
do neho zapojení.“



„Sme spokojné hlavne s pomôckami, 
ktoré sme vďaka projektu dostali.
Najviac roboty bolo s papierovaním, ale 
za tie veci čo nám prišli, to stálo...“



„Napriek tomu, že máme
dlhoročné pedagogické
skúsenosti sme si svoje
poznatky rozšírili a
inovovali, vzdelávaním sme
získali nové poznatky a
informácie z prednášok
našich lektoriek - PhDr.
Ivetky Balážovej a p. PhDr.
Foldesovej, za ktoré im
patrí srdečná vďaka.“



„Poskytnutím výmennej stáže , ktorú 
zorganizoval projekt MRK2 sme mali 
možnosť vidieť netradičnú prácu s 
deťmi z MRK2 v inej MŠ. Nadviazali 
sme nové priateľstvá, ktoré budeme i 
naďalej utužovať.“



„Dúfame a veríme, že 
aj do budúcna 
dostaneme možnosť 
zapojiť sa do ďalších 
takto orientovaných a 
pre výchovu a 
vzdelávanie v MŠ veľmi 
dôležitých projektov.“



„Priebeh implementácie IMV v našej materskej škole 
prebiehal z nášho pohľadu plynulo, nestretli sme sa so 
žiadnou negatívnou skúsenosťou zo strany rodičov alebo 
detí. Práve naopak. Rodičia prejavili väčší záujem o dianie 
v našej materskej škole, zapojili sa do osvetového 
programu a aj týmto spôsobom bola odbúraná bariéra 
medzi rodičom a učiteľom.“



„Našu materskú školu
navštevujú len deti z
marginalizovanej
rómskej komunity.
Asistentka bola, veľkým
prínosom pri
prekonávaní
zdravotných, sociálnych,
jazykových a iných bariér
detí a rodičov.



“Mali sme možnosť osobne spoznať život inej materskej školy, ktorá 
sa pasuje s podobnými problémami ako sú tie naše, ale zároveň 
rovnako zanietene a so srdcom pristupuje k svojej práci a poskytla 
nám svoj pohľad a praktické skúsenosti s prácou s rómskymi i 
nerómskymi deťmi.“



„Veľmi nám bude chýbať 
naša asistentka učiteľa, 

ktorá vykonávala aj 
činnosť lektora IMV.“



„Osvetový program 
stretnutia s 
verejnosťou bol 
vhodnou metódou 
ako získať rodičov a 
budúcich škôlkarov 
do MŠ.“



„Ďalšie vzdelávanie bolo tiež efektívne, osvojili sme 
si množstvo poznatkov, zručností, na stretnutiach 
sme si mohli vymeniť svoje skúsenosti, posilnil sa 
náš tím, čo považujem za veľmi pozitívne.“



„Asistentka bola veľkým prínosom pri prekonávaní
zdravotných, sociálnych, jazykových a iných bariér detí
a rodičov. Uľahčila tým prácu učiteľom. Tým, že ovládala
rómsky jazyk bola najviac nápomocná v prvých troch
mesiacoch dochádzky detí. „



„Pri nástupe do MŠ prebiehalo u rómskych detí adaptačné
obdobie oveľa lepšie ako po iné obdobia, deti sa cítili pri
asistentke učiteľa bezpečnejšie, pretože ovláda rómsky jazyk
a individuálnym prístupom k deťom z MRK sa tento proces
skvalitnil. Vykonávala návštevy v rodinách, spolupráca
s rodinou a komunitou bola veľmi dobrá.“



ZA VÝBORNÚ SPOLUPRÁCU, ZANIETENOSŤ, TRPEZLIVOSŤ A 
POZITÍVNY PRÍSTUP.

ĎAKUJEME 

VŠETKÝM ZAPOJENÝM MATERSKÝM ŠKOLÁM


