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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania – národný projekt   

Zmluva o realizácii projektu medzi MŠ SR a MPC Bratislava, Tomášikova 4 bola podpísaná dňa 29. 04. 
2009. 

Priori tná os: 1. Reforma systému vzdelávania o odbornej  pr ípravy 
4.    Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť  
     BSK 

Opatrenie: 1.1.  Premena trad ičnej  školy na modernú 
4.1.  Premena trad ičnej  školy na modernú pre 
      Brat is lavský kraj  

Pri j ímateľ :  Metod icko-pedagogické centrum,  Ševčenkova 11,  
850 05 Brat is lava 

Názov projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských 
škôl ako súčasť  re formy vzdelávania 

Kód ITMS projektu: MATSR: 26110130087 
MATBA: 26140130017 

 
 
MATSR: OPV/13/2009  
MATBA: OPV/14/2009 

Odbornou garantkou projektu je PhDr. Viera Hajdúková. 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.  

Termín realizácie: 05/2009 – 04/2013 
 

Cieľ národného projektu: 
Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl implementovať 
obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektívny systém celoživotného 
vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov materských 
škôl v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. 
 
Vzhľadom na multicieľovosť Operačného programu Vzdelávanie sú vypracované 2 samostatné zrkadlové 
projekty - 1 projekt pre územie celej SR (všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského kraja), a 1 
projekt pre územie Bratislavského kraja. 
 

Cieľová skupina: 
- 85 % všetkých pedagogických zamestnancov materských škôl, vrátane manažmentu materských 

škôl – cca 10 000 pedagogických zamestnancov v SR 
- 90 % pedagogických zamestnancov materských škôl, vrátane manažmentu materských škôl – cca 

1 350 pedagogických zamestnancov v BA 



  

- zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy 
pôsobiaci v oblasti predškolskej výchovy na MPC, KŠU, MŠ SR, ŠŠI, ŠPÚ – cca 100 
zamestnancov v SR a 20 zamestnancov v BA. 
 

Miesto realizácie projektu: celé územie SR – všetky kraje vrátane Bratislavského 
 
Centrálna projektová kancelária - vykonáva činnosti súvisiace s prípravou, implementáciou a 
administráciou národného projektu. V súčasnosti sídli na Rontgenovej ul. č. 26, Bratislava - Petržalka. 
Projektové kancelárie regionálnych pracovísk – sídlia vo všetkých regionálnych MPC v SR. 
Zabezpečujú administráciu a organizovanie aktivít v rámci ich územnej pôsobnosti. 
 
Aktivity projektu: 
 

1. Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy 
Cieľom aktivity  je skvalitniť všetky riadiace činnosti danej cieľovej skupiny. Prostredníctvom aktivity 
implementuje  obsahová reforma do praxe MŠ, tvorí sa prostredie umožňujúce realizovať proces 
celoživotného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ aj odborných zamestnancov 
štátnej a verejnej správy smerujúci k zabezpečeniu dlhodobého rozvoja MŠ v súlade s koncepciou 
modernej školy 21. storočia týmito vzdelávacími programami. 
 

2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl 
Cieľom aktivity  je inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií pedagogických 
zamestnancov potrebných pri premene tradičnej školy na modernú – v záujme zvyšovania kvality 
materskej školy ako inštitúcie poskytujúcej predprimárny stupeň vzdelania. 
 
Celkové trvanie 4 vzdelávacích programov pre manažment a odborných zamestnancov štátnej a verejnej 
správy, ako aj celkové trvanie 3 vzdelávacích programov pre učiteľky MŠ je 200 hodín, ale s rozdielnou 
časovou dotáciou na jednotlivé vzdelávacie programy v súlade s potrebami cieľovej skupiny. Časová 
dotácia vzdelávacích programov je stanovená vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách 
pedagogických a odborných zamestnancov.  
 

Spracované vzdelávacie programy sú akreditované MPC, aby frekventanti po úspešnom absolvovaní 
vzdelávacích programov mohli získať určený počet kreditov v zmysle zákona o pedagogických 
zamestnancoch.  
 
Formy a metódy vzdelávania: 

- Prezenčné vzdelávanie – prednášky, workshopy... 
- Dištančné vzdelávanie - doplnenie poznatkov v čase mimo prezenčného vzdelávania. Frekventanti 

sú poverení konkrétnymi úlohami, ktoré komunikujú na najbližšom stretnutí alebo 
prostredníctvom edukačného portálu. 

 
Úspešným absolventom je frekventant, ktorý: 

- absolvuje aspoň jeden ucelený vzdelávací program, 
- splní si študijné povinnosti v zmysle zmluvy, 
- spracuje záverečnú prezentáciu zo vzdelávacej aktivity a odprezentuje v súlade s ustanoveniami 

vyššie uvedenej vyhlášky. 
 

O absolvovaní vzdelávacej aktivity, aktualizačného/inovačného vzdelávania v súlade so zákonom 
o pedagogických zamestnancoch absolvent získa osvedčenie o ukončení aktualizačného/inovačného 



  

vzdelávania a získa príslušný počet kreditov (v súlade s legislatívou platnou v čase ukončenia 
vzdelávania). 
 
Výber účastníkov vzdelávacej aktivity 
Záujemca predkladá príslušnej projektovej kancelárii RP: 
- prihlášku  a ďalšie doklady v súlade s oznamom o možnosti prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu  
- dotazník zameraný na zistenie úrovne digitálnych a jazykových kompetencií uchádzačov, 
- motivačný list, v ktorom uvedie, prečo sa chce na vzdelávacej aktivite zúčastniť, ako využije získané 

poznatky vo svojej riadiacej a pedagogickej činnosti, aké má ďalšie plány s ohľadom na svoj kariérny 
rast atď. 
 

Jeden frekventant sa môže prihlásiť aj na viacero vzdelávacích programov.  
 
S každým záujemcom zaradeným do študijnej/študijných skupín sa uzatvára zmluva o absolvovaní 
aktualizačného/inovačného vzdelávania. 
 

3. Edukačný portál 
Ciele aktivity:  

- Poskytnúť komplexný systém digitálnych služieb pre informačné a vzdelávacie potreby cieľovej 
skupiny projektu,  

- vytvoriť prostredie pre efektívne a profesionálne zabezpečenie realizácie všetkých aktivít projektu, 
- zabezpečenie priebežnej kontroly práce frekventantov vzdelávania, 
- monitorovanie a implementáciu projektu. 

 
4. Tvorba edukačného materiálu 

Cieľom aktivity  je  
- vytvoriť novú odbornú literatúru potrebnú na zefektívnenie edukačného procesu materských škôl 

a na účely tvorby školských vzdelávacích programov pre materské školy;  
- vytvoriť nové metodiky, odborné publikácie, pracovné zošity a učebné pomôcky a tiež učebné 

zdroje aj v digitálnej forme pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole;  
- napomôcť zavádzaniu inovácií do plnenia obsahu výchovy a vzdelávania v súlade so štátnym a 

školským vzdelávacím programom. 
 

5. Odborné stáže a odborné exkurzie 
Cieľmi aktivity  je  

- získať informácie a prehľad o najnovších stratégiách predprimárneho vzdelávania v členských 
krajinách EÚ a vo svete a implementovať najlepšiu prax z celosvetových trendov do edukačnej 
praxe slovenských materských škôl, 

- vytvárať priestor na výmenu nových skúseností a  poznatkov súvisiacich s realizáciou 
vzdelávacích aktivít projektu so zahraničnými partnermi, 

- implementovať získané informácie a výstupné produkty z odborných stáží a odborných exkurzií 
do edukačnej praxe materských škôl, 

- získané skúsenosti implementovať do edukačnej praxe materských škôl, riadenia a usmerňovania 
materských škôl a do stratégií MŠ SR v oblasti predprimárneho vzdelávania v SR. 

 
6. Odborné semináre a odborné konferencie  

Počas odborných seminárov a odborných konferencií bude prezentovaná evalvácia projektu: 
 

Ciele aktivity: 



  

Vytvárať priestor na výmenu skúseností a  poznatkov z jednotlivých odborných aktivít projektu a šírenie 
dobrej a osvedčenej praxe projektu. 
V rámci odborných seminárov a odborných konferencií sa bude klásť dôraz na komparáciu a disemináciu 
vstupov a výsledkov projektu. Prezentovať sa budú praxou overené pozitívne skúsenosti v predprimárnej 
edukácii v SR a v krajinách EU. 
Závery a odporúčania z odborných konferencií budú implementované v rámci stratégií MŠ SR v oblasti 
predprimárneho vzdelávania v SR. 
 

7. Zariadenie a vybavenie projektu (SR) 
Cieľom aktivity  bolo zakúpením výpočtovej techniky (digitálne technológie, digitálne pomôcky) 
a ostatnej didaktickej techniky napomôcť inovácii výchovno-vzdelávacej činnosti, rozvoju kľúčových 
kompetencií frekventantov a v konečnom dôsledku napomôcť rozvoju vedomostnej spoločnosti s cieľom 
podporiť trvalo udržateľný rozvoj. 
� 4 142 ks desktopov s príslušenstvom, 
� 2 868 ks multifunkčných zariadení, 
� 4 142 ks aplikačného softvéru, 
� 4 142 sád elektronických didaktických pomôcok, 
� 2 868 ks televízorov, 
� 2 868 ks digitálnych fotoaparátov, 
� 2 730 sád didaktických pomôcok. 
Uvedené zariadenie a vybavenie dostali všetky materské školy v SR zaradené v sieti škôl a školských 
zariadení v súlade s vopred stanoveným kľúčom. 
 
Namiesto záveru... 
Cesta za dobrou, modernou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si prajné 
prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej 
úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 
 


