
Praktické informácie 

o realizácii národného 

projektu pre zapojené 

materské školy 



Názov projektu Národný projekt Inkluzívny model 

vzdelávania na predprimárnom

stupni školskej sústavy

Realizátor Metodicko-pedagogické centrum

Trvanie projektu 01/02/2013 – 30/11/2015

Umiestnenie projektu Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, 

Nitriansky kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, 

Košický kraj



Ciele projektu

Strategický cieľ Prostredníctvom vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí 

pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych 

komunít a tým nadobudnúť potrebné 

kompetencie pre ich vstup na primárny stupeň 

vzdelávania.

Špecifický cieľ Skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických

zamestnancov a odborných zamestnancov

podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich

z marginalizovaných rómskych komunít a tým

podporiť ich sociálnu inklúziu na predprimárnom

stupni školskej sústavy.



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Analýza vzdelávacích potrieb 

pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov

• poukazuje na požiadavky pedagogických 

a odborných zamestnancov, 

nevyhnutnosti i problémy, s ktorými sa 

denne stretávajú v procese výchovy a 

vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít. 

Dokument je prístupný na 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/

ANAL%C3%9DZA_1.1.pdf

Na základe tejto analýzy sú vypracované 2 

programy pre kontinuálne vzdelávanie: 

inovačný pre pedagogických zamestnancov,

aktualizačný pre odborných zamestnancov.

žiadne

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1.pdf


Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Tvorba programu kontinuálneho 

vzdelávania a jeho implementácia 

- pre pedagogických zamestnancov 

materských škôl je vytvorený jeden inovačný 

vzdelávací program pod názvom Inkluzívne

vzdelávanie detí z marginalizovaných 

rómskych komunít v materských školách 

v rozsahu 90 hodín. Program kontinuálneho 

vzdelávania a spôsob prihlasovania bude 

zverejnený na web sídle národného projektu. 

Vzdelávanie je určené pre  500 pedagogických 

zamestnancov, z toho 110 pedagogických 

asistentov. Účastníkom vzdelávania bude 

poskytnuté ubytovanie a stravné. Vzdelávanie 

bude prebiehať aj formou viacdňových 

stretnutí v závislosti od možností a potrieb 

realizátorov ako aj účastníkov vzdelávania. 

Účastníci vzdelávania dostanú školiaci 

materiál pre potreby vzdelávania.

Program kontinuálneho vzdelávania je 

vytvorený pre účel vzdelávania pedagogických 

zamestnancov (učiteľov aj asistentov učiteľa), 

ktorí spĺňajú podmienky pre účasť na tomto 

vzdelávaní. Vzdelávanie pokrýva základné 

oblasti inkluzívneho vzdelávania v materských 

školách: didaktické a psycho-didaktické 

východiská a postupy inkluzívneho

vzdelávania, spoluprácu s rodinou a inými 

subjektmi výchovy a vzdelávania,  riešenie 

rôznych problémových situácií a pod. 

Súčasťou je aj osvojenie si základných 

vedomostí a zručností s interaktívnou tabuľou 

ako aktivizujúcim prostriedkom učenia 

dieťaťa.

Prioritne budú pre prihlasovanie sa na 

vzdelávanie oslovené materské školy zapojené 

do národného projektu. Metodicko-

pedagogické centrum bude každej do 

národného projektu zapojenej materskej

školy hradiť výdavky – kreditové príplatky pre 

pedagogických zamestnancov, ktorí ho budú 

mať priznaný v čase realizácie projektu.

Každá materská škola umožní pedagogickým 

zamestnancom účasť na programe 

kontinuálneho vzdelávania, tzn. že zahrnie 

vzdelávanie svojich pedagogických 

zamestnancov do ročného plánu 

kontinuálneho vzdelávania. Materská škola sa 

riadi pokynmi Metodicko-pedagogického

centra pri vypracovaní podkladov 

nevyhnutných pre hradenie kreditového 

príplatku pedagogických zamestnancov.



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Tvorba 3 učebných zdrojov ku 

vzdelávaciemu programu pre 

pedagogických zamestnancov

• Inkluzívne vzdelávanie detí 

z marginalizovaných rómskych komunít 

v materskej škole. Vybrané témy 

a stratégie.

• Podnetné prostredie vo výchove 

a vzdelávaní detí z marginalizovaných 

rómskych komunít v materskej škole.

• Interaktívna tabuľa ako aktivizujúci 

prostriedok vzdelávania rómskych detí 

v predškolskom veku.

(Uvedené sú pracovné názvy učebných 

zdrojov.) Učebné zdroje budú zverejnené 

na web sídle národného projektu.

Učebné zdroje slúžia ako podporný študijný 

materiál pri kontinuálnom vzdelávaní a pri  

nadobudnutí či aktualizácií niektorých 

vedomostí potrebných pri realizácií 

výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi 

z marginalizovaných rómskych komunít

s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie. 

Odporúčame všetkým učiteľkám 

a asistentom učiteľa preštudovať si učebné 

zdroje ako súčasť vzdelávacieho programu 

a pre inováciu ich samotnej výchovno-

vzdelávacej práce v praxi.



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity
Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre 

potreby predprimárneho stupňa školskej 

sústavy – na základe výsledkov analýz školských

vzdelávacích programov vybranej vzorky 

materských škôl v kontexte inkluzívneho

vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych 

komunít a na základe pripravovaných zmien 

dokumentu Štátny vzdelávací program -

predprimárne vzdelávanie je vytvorený Model 

tvorby inkluzívne zameraného školského 

vzdelávacieho programu ako súčasť dokumentu 

Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre 

potreby predprimárneho stupňa školskej 

sústavy, ktorý je dostupný na 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.

pdf

Dokument Podpora inkluzívneho modelu 

vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa 

školskej sústavy bude vydaný aj v printovej 

podobe a do každej materskej školy zapojenej 

do národného projektu bude distribuovaný. Pri 

tvorbe vlastného školského vzdelávacieho 

programu jeho tvorcovia budú priamo a 

intenzívne vychádzať z obsahu tohto dokumentu 

ako efektívnej pomôcky pri tvorbe inkluzívne

zameraného školského vzdelávacieho programu

všetkých materských škôl zapojených do 

národného projektu. Vybrané vytvorené školské

vzdelávacie programy budú ponúknuté ako 

modelové školské vzdelávacie programy a budú 

zverejnené na webovom sídle národného

projektu.

Povinnosťou každej materskej školy je tento 

dokument podrobne naštudovať a oboznámiť sa 

s ním, následne ho intenzívne využívať pri 

tvorbe vlastného školského vzdelávacieho 

programu. Na tvorbu nového školského

vzdelávacieho programu má každá materská

škola vytvorený časový priestor v trvaní jedného 

školského roka (2013/14). V nasledujúcom 

školskom roku (2014/15) sú materské školy

povinné novovytvorený školský vzdelávací 

program implementovať do praxe, tzn. do 

výchovno-vzdelávacej práce. Pri tvorbe 

vlastných školských vzdelávacích programov

a ich implementácii bude materskej škole

pomáhať pridelený konzultant /tútor. Vlastné 

školské vzdelávacie programy musia byť „šité“ 

na mieru potrebám v oblasti výchovy 

a vzdelávania detí z marginalizovaných

rómskych komunít podľa špecifík lokality, 

potrieb, tradícií a záujmov každej materskej

školy.

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf


Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Vytvorenie pracovného miesta pre 

pedagogického asistenta – asistenta učiteľa

Pozícia asistent učiteľa má výraznú pomoc pri 

prekonávaní zdravotných, sociálnych, 

jazykových a iných bariér detí a rodičov 

z marginalizovaných rómskych komunít a tým 

napomáha inkluzívnemu výchovno-

vzdelávaciemu procesu v materskej škole. 

Mzdy asistenta učiteľa sú refundované 

z prostriedkov národného projektu počas 2 

školských rokov.

Každá materská škola je povinná vytvoriť 

pracovné podmienky pre 1 asistenta učiteľa. 

Tiež zabezpečí, aby asistent učiteľa 

absolvoval kontinuálne vzdelávanie podľa 

kritérií prihlasovania sa, tzn. zahrnie jeho 

vzdelávanie do ročného plánu kontinuálneho 

vzdelávania.  Materská škola sa riadi pokynmi 

Metodicko-pedagogického centra pri 

vypracovaní podkladov nevyhnutných pre 

refundáciu mzdy asistenta učiteľa. Tieto 

podklady sú dostupné na stránke 

www.npmrk2.sk a podľa potrieb budú 

aktualizované. 

http://www.npmrk2.sk/


Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity
Realizácia osvetového programu, ktorého 

hlavným cieľom je motivovať deti a rodičov 

z marginalizovaných rómskych komunít

k predprimárnemu vzdelávaniu a získať rodičov 

z marginalizovaných rómskych komunít, ich deti 

a zamestnancov samosprávy a štátnej správy 

pracujúcich s príslušníkmi marginalizovaných

rómskych komunít pre podporu implementácie 

inkluzívneho modelu vzdelávania ako nástroja 

inkluzívneho prostredia.

Cieľová skupina osvetového programu:

rodičia detí zo 110 materských škôl zapojených 

do národného projektu,

deti z marginalizovaných rómskych komunít zo 

110 materských škôl zapojených do národného

projektu,

zamestnanci samosprávy a štátnej správy 

pracujúcich s príslušníkmi marginalizovaných

rómskych komunít.

Realizácia osvetového programu zvýši povedomie 

rodičov a zamestnancov štátnej správy a samosprávy 

o prínose inkluzívneho modelu vzdelávania pre 

budúcu školskú úspešnosť ich detí; zvýši záujem 

o predprimárne vzdelávanie detí u rodičov, zmení 

postoje rómskej komunity ako celku ku vzdelávaniu 

v materskej škole ako dôležitému štartu pre budúce 

učenie sa detí; za aktívnej participácie materskej 

školy, rodiny, komunity, štátnej správy a samosprávy 

sa vytvorí partnerstvo na postupné vytváranie 

podnetného inkluzívneho prostredia v systéme 

predprimárneho školstva, aj v živote komunít v danej 

lokalite; vedie rodičov a zamestnancov štátnej správy 

a samosprávy  k spolupráci s materskou školou pri 

odstraňovaní segregovaného vzdelávania rómskych 

detí v materských školách, cieľavedome vytvára 

podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a za tým 

účelom podnecuje spoluprácu s materskou školou, 

komunitným centrom, podpornou skupinou a inými 

organizáciami, aj jednotlivcami;

predchádzať segregácii a zefektívňovať proces 

inklúzie prostredníctvom výchovy a vzdelávania 

v rodinách.

Každá materská škola je povinná spolupracovať 

pri realizácii osvetového programu, napr. 

sprístupnením priestorov materskej školy, 

účasťou pedagogických zamestnancov na 

besedách s rodičmi, na seminároch s odborníkmi 

apod.



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Konzultant/tútor – každej materskej škole

bude pridelený 1 konzultant, ktorý ponúka 

metodicko-konzultačný servis pri 

implementácii inkluzívneho modelu 

vzdelávania v materskej škole, spolu 

s pedagogickými zamestnancami materskej

školy analyzuje a rieši problémy inkluzívneho

vzdelávania a určuje podporné opatrenia 

v súčinnosti s cieľom národného projektu, 

ponúka pomoc pri aplikovaní a plnení 

pedagogických cieľov a zásad inkluzívneho

modelu vzdelávania, pomáha pri tvorbe 

školského vzdelávacieho programu pre 

materskú školu a iné.

Konzultant pomáha pri tvorbe a overovaní 

vlastného školského vzdelávacieho programu

materskej školy a poskytuje konzultácie 

a poradenstvo pri implementácii inkluzívneho

modelu vzdelávania (napr. riešenie 

problémov, napĺňanie princípov inkluzívneho

modelu vzdelávania a pod.) Konzultácie sa 

vykonávajú osobne priamo na materských

školách.

Materská škola má povinnosť aktívne 

spolupracovať s konzultantom, hľadať termíny 

a možnosti jeho návštev, aktívne pristupovať 

k spoločným návrhom na zmeny a zlepšenia 

predprimárneho vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít.



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

„Dvojičky“ – každá materská škola bude mať 

svoju „družobnú“ materskú školu. Tím zložený 

maximálne z troch pedagogických 

zamestnancov jednej materskej školy navštívi 

inú materskú školu. Návšteva bude trvať 

maximálne 2 pracovné dni. V priebehu trvania 

projektu „dvojičky“ zrealizujú 4 návštevy, (v 

prvom roku materská škola 1 návštevu prijme 

a 1 návštevu absolvuje na inej materskej

škole; druhý rok materská škola 1 návštevu 

prijme a 1 návštevu absolvuje na inej 

materskej škole).

Návštevy budú obsahovo zamerané na výmenu 

poznatkov a skúseností z implementácie 

inkluzívneho modelu vzdelávania, napr. 

tvorba implementácie inkluzívne zameraného 

školského vzdelávacieho programu, 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

využívanie didaktických balíčkov 

a interaktívnych systémov, realizácia 

osvetového programu, spolupráca so 

samosprávou a rodičmi z marginalizovaných

rómskych komunít a pod.

Materská škola je povinná v spolupráci 

s Metodicko-pedagogickým centrom

zorganizovať návštevu pre pedagogických

zamestnancov z „družobnej“ materskej školy

zapojenej do národného projektu.



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity
Vytvorenie učebných zdrojov pre školský

vzdelávací program, ktoré budú využívané pri 

implementácii školského vzdelávacieho 

programu a budú šité na mieru konkrétnych 

podmienok materských škôl.

Všetky učebné zdroje budú zverejnené na web 

sídle národného projektu a budú poskytnuté 

každej materskej škole zapojenej do národného

projektu aj na CD nosiči. Vytvorí sa spolu 220 

učebných zdrojov, ktoré budú slúžiť ako 

prezentácia dobrej praxe materských škôl, ale 

aj inšpirácia pre ostatné materské školy. 100 

učebných zdrojov bude vydaných aj v printovej 

podobe.

Vytvárať učebné zdroje sú povinní tí 

pedagogickí zamestnanci materských škôl, ktorí 

vytvorili pre svoju materskú školu adaptovaný 

školský vzdelávací program v rámci inkluzívneho

modelu vzdelávania. Pri tvorbe učebných 

zdrojov budú využívať Metodika tvorby 

učebných zdrojov je dostupná na 

http://web.eduk.sk/stahovanie/MTUZ.pdf.

Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje 

pre svoj školský vzdelávací program. 

http://web.eduk.sk/stahovanie/MTUZ.pdf


Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Hradenie prepravy detí do/z vzdialených 

marginalizovaných rómskych komunít do 

spádových materských škôl, ktorého cieľom 

je uľahčenie inklúzie a prístupnosti 

k predprimárnemu vzdelávaniu deťom, ktoré 

bývajú vo vzdialených lokalitách a nemajú 

možnosť z akéhokoľvek dôvodu sa do 

materskej školy dostať.

Hradenie dopravy slúži k zlepšeniu dochádzky 

detí do materskej školy.

Materská škola je povinná riadiť sa pokynmi 

projektovej kancelárie pri zisťovaní údajov 

o potrebe a možnosti prepravy detí do 

materskej školy a pokynmi o refundácii tejto 

prepravy. 



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity
Realizácia výletov s edukačným a výchovným 

zameraním – ponuku výletov spracuje 

realizačný tím národného projektu. Toto 

spracovanie ponúkne každej materskej škole

k výberu výletov.

Výlety slúžia ako podpora implementácie 

inkluzívneho modelu vzdelávania, ďalej na 

podporu vzťahov medzi subjektmi výchovy 

a vzdelávania (materské školy – deti – rodičia). 

Organizáciu výletov zabezpečuje realizačný tím 

národného projektu.

Materská škola je povinná spolupracovať pri 

organizácii max. 10 výletov s edukačným 

a výchovným zameraním pre materské školy

v priebehu dvoch školských rokov (napr. 

exkurzie, divadelné predstavenia a pod.). Do 

výletu materská škola zapojí deti, ale aj rodičov 

podľa svojich možností. Materská škola je 

povinná sa pri spoluorganizácii týchto výletov 

riadiť pokynmi projektovej kancelárie. 



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Interaktívny systém, didaktický balíček, 

technická podpora na vybavenie školských 

dvorov – cieľom je podporiť efektívnu 

implementáciu inkluzívneho modelu 

vzdelávania a modernizovať edukačný proces 

v zapojených materských školách. Edukačné 

prostriedky majú slúžiť všetkým deťom 

navštevujúcim danú materskú školu a má byť 

pre nich motiváciou zúčastňovať sa na 

edukačnom procese.

Každá materská škola dostane jeden 

interaktívny systém. Každá materská škola si 

vytvorí didaktický balíček podľa svojich 

potrieb z katalógu, ktorý bude zverejnený na 

webovom sídle národného projektu. 

Didaktický balíček obsahuje: sociálno-

hygienické prostriedky, prostriedky 

k rozvíjaniu detskej tvorivosti, športové 

potreby a didaktické hry. Súčasťou je aj 

vybavenie detských ihrísk mobilnými 

športovými prostriedkami a záhradným 

nábytkom.

Materská škola je povinná poistiť majetok, 

ktorý získa v rámci národného projektu. 

V prípade, že materská škola ukončí svoje 

pôsobenie v projekte, je povinná presunúť 

všetok majetok, ktorý získala v rámci 

národného projektu, do novo zapojenej 

materskej školy. 



Názov a popis 

projektovej aktivity

Prínos projektovej 

aktivity

Povinnosti  a odporúčania 

pre materské školy 

vyplývajúce z realizácie 

projektovej aktivity

Webové sídlo národného projektu

www.npmrk2.sk – slúži všetkým osobám 

zúčastňujúcich sa na projekte a súčasne plní 

aj oznamovaciu a publikačnú činnosť pre 

širšiu verejnosť.

Prostredníctvom webového sídla sú materské

školy zapojené do národného projektu i 

verejnosť informovaní o cieľoch, aktivitách 

a výstupoch národného projektu; pedagogickí 

zamestnanci majú možnosť elektronicky 

prihlásiť svoju účasť na kontinuálnom 

vzdelávaní; majú prístup k učebným zdrojom 

vzdelávacieho programu i k učebným zdrojom 

ku školským vzdelávacím programom.

Materská škola bude zverejňovať 

prostredníctvom projektovej kancelárie

príklady najlepšej praxe na webovom sídle 

národného projektu. Materská škola bude 

aktívne sledovať obsah webového sídla 

a následne podľa potreby na ňho reagovať.

http://www.npmrk2.sk/

