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MATERSKÁ ŠKOLA V ZRKADLE ČASU 

Michaela Vargová 

Abstrakt: 

Príspevok je venovaný progresu obsahu a organizácie výchovy a vzdelávania od 

vzniku prvej detskej opatrovne až po súčasnú materskú školu. Vychádza z dostupných 

informačných zdrojov a archívnych dokumentov.  

 

Kto chce naozaj dobre porozumieť tomu, čo robí, mal by porozumieť nielen 

súčasnosti, ale aj jej prechodkyni, ktorá v nej stále žije, minulosti. Nahliadneme preto do 

niektorých základných oblastí, ktoré formovali inštitucionálnu výchovu a vzdelávanie na 

Slovensku. Na tento historický výlet sme si vybrali tri destinácie: 

- dokumenty určujúce obsah vzdelávania,  

- organizáciu dňa v materskej škole a  

- počet detí v triede, ak nám bol z dokumentov známy.  

Poďme sa spolu pozrieť na podobu materskej školy a jej predchodkyne – detskej 

opatrovne v zrkadle času a preskúmať, akými premenami prešla nielen materská škola na 

Lazovnej 32 od čias prvej detskej opatrovne a aká je dnes.   

1829 

Vznik prvej detskej opatrovne Teréziou Brunswikovou v roku 1829 sprevádzala 

propagačná kampaň formou letákov, ktoré mali informovať 

a presviedčať verejnosť o jej užitočnosti (Mikleš, 1970).  Ich 

zakladanie a prevádzkovanie koordinovali Riadiace pravidlá 

inštitútov, určených pre starostlivosť o malé deti, ktoré obsahovali 

konkrétne ustanovenia, „pre koho sú určené detské opatrovne, aká 

je ich úloha, aké má byť zamestnanie v nich, z akého aspektu sa 

má posudzovať výchova, aký má byť obsah výchovy a rozsah 

poznatkov a akými povinnosťami majú byť zaviazané dozorné 

orgány vo vzťahu k detskej opatrovni.“ (Mikleš, 1970, s. 70) 

Obsah, zásady a metódy pre detské opatrovne sú obsiahnuté 

v príručke „Die Bewahrschule für  kleine Kinder von zwei bis 

sieben Jahre“ Antona Rehlingena vydanej vo Viedni v roku 1932 (Obrázok 1 Titulná strana 

knihy „Die Bewahrschule für kleine Kinder von zwei bis sieben Jahre“ Antona Rehlingena, 
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1830), či v osnovách učebných predmetov Ústavu detskej opatrovne Sv. Jozefa 

v Leopoldstadte v Pešti z roku 1930 a v iných dokumentoch (bližšie Mikleš, 1970, s. 72) 

Už v týchto časoch sa zdôrazňoval význam a nevyhnutnosť hry ako prostriedku učenia 

a učenia sa detí, primeraná dĺžka „aby vyučovanie v jednom predmete naraz netrvalo nikdy 

viac ako štvrťhodinu“ (Mikleš, 1970, s. 74), vzájomné učenie sa detí, či dôležitosť pohybu pre 

deti. Spomína sa neuveriteľné číslo 150 až 200 chovancov, ktoré je učiteľ schopný 

s pomocou druhých, šikovnejších detí, vyučovať. Vysoký počet detí v triedach detských 

opatrovní bol aj podľa skúmaní Márie Podhájeckej (2009), ktorá uvádza napríklad,  že v 

školskom roku 1895/96 bolo v opatrovni v Prešove zapísaných 74 detí maďarskej, nemeckej 

aj slovenskej národnosti (bližšie Podhájecká, 2009, s. 57). Treba však povedať, že tento počet 

nebol pravidlom a počet detí v triede sa odvíjal od reálneho záujmu a počtu detí v obci, kde 

bola opatrovňa zriadená.  

  „Vo všeobecnosti sa vyučovanie len do tej miery rozvíja, do akej ho pripúšťajú vekové 

osobitosti so zreteľom na duševné a telesné schopnosti detí a ich rozvoj. Učia sa o tom, čo raz 

budú potrebovať a bude pre nich užitočné nielen v škole, ale na akejkoľvek životnej podstati. 

Preto deti zaúčajú do toho, čo je Boh a aké sú jeho vlastnosti, čo je mravný cit, čo je dobro 

a zlo. Tu sa ľahkým spôsobom učia poznávať aj písmená, aby ich pochopili a vedeli ich čítať. 

Tu sa učia základy kreslenia, písania a počítania, učia sa takisto dobre rozmýšľať a aspoň 

dva domáce jazyky, medzi ktoré bezpodmienečne patrí jazyk maďarský. Učia sa ďalej veci, 

ktoré sú v našich pomeroch cenné a užitočné, ako sú napríklad príroda a remeselnícke 

poznatky. Deti sa učia chápať vlastnosti ľudského tela a veci, ktoré budú raz potrebovať 

a budú mať pre nich cenu, Učia sa tu teda všetko, neznalosť čoho spôsobuje tisícom detí smrť, 

alebo čo je ešte horšie – vrhá ich do biedneho postavenia, čím sa stávajú ťarchou mesta. 

Napokon počas hodiny hier pripúšťa sa taká forma hier, ktorá sa najlepšie hodí pre rozvoj 

telesných síl, a to tak, aby sa pritom neohrozilo zdravie a život dieťaťa, čo sa pri detských 

hrách často stáva, väčšie dievčatá sa scvičia aj v ženských ručných prácach.“ 

Najstaršie uhorské osnovy predmetov v detských opatrovniach z roku 1830 

vypracované učiteľom Jozefom Weldym zahŕňajú: Náboženstvo, Znalosť písmen, 

Hláskovanie, Počítanie, Maďarské a nemecké slová, Elipitický spôsob, Prírodopis, 

Technológia, Náuka o remeslách, O piatich zmysloch, Zemepis, Užitočné rozprávky, Náuka 

o mierach a váhach, Náuka o zdraví, Pomenovanie rôznych vecí, Rozdelenie roka, Náuka 

o speve, Mravy a sentencie. (Mikleš, 1970, s. 153). V dokumentoch sa spomína aj 

prispôsobovanie obsahu a činností mladším a starším deťom.  
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Obrázok 2 Rozvrh hodín na štvrťhodiny (Mikleš, 1970, s. 161) 

1921 

Osnova pre detské opatrovne slovenské z roku 1921 bola publikovaná vo Věstníku 

Ministerstva školstva a národnej osvety ročník III v roku 1921.  

Obsah je rozvrhnutý do ôsmich zložiek, či okruhov, stručne na dvoch stranách, nie je 

diferencovaný podľa veku detí: 

V samostatnom bode osnovy sa zdôrazňuje hra. „Voľné hry s hračkami, ktoré má 

opatrovňa k dispozícii. Zvláštny zreteľ nech je obrátený k miestnym a krajovým hrám 

národným.“ (Věstník, s. 179) 

Telocvik zahŕňal okrem telesných cvičení aj výchovu k zmyslu pre spoločnú disciplínu a 

úspech, či tanec. Odporúča aj konkrétne náradie – koňa, kruhy, kolísačku.  

Ľahké záhradné práce: odporúča sa používať malé rýle, motyčky, lopatky, hrable a táčky. 

Spomína sa hra v piesku aj skladanie obrázkov z plodov či kamienkov.  

Rôzne práce výtvarné: zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky. Odporúča používať 

„Frobelove dárky“, či „Richterove stavebnice“.  
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Rozhovory, rozprávky, cvičenie zmyslov: zdôrazňuje sa rozprávka ako hlavný prostriedok pre 

riadený rozhovor, jednou vetou sa upozorňuje na dôraz na správnu výslovnosť detí. 

Cvičenie pamäti sa má uskutočňovať  formou reprodukovania piesní, básní, hádaniek, 

porekadiel, či rozprávok. Odporúča sa, aby každá opatrovňa mala bábkové divadlo.   

Kreslenie: nenaznačuje techniku, ani obsah kresby len nástroje ako krieda, tabuľky, papier. 

Ide o „poznávanie pekných tvarov, cvičenia oka, ruky, napodobovanie a pestovanie 

samočinnosti dieťaťa.“ (Vestník s. 179) 

Spev: odporúča sa spievať piesne národné a „ ich text nekaziť rôznymi opravami“ (s. 179) 

V osnove je na záver odporúčaná literatúra, ktorú môžu opatrovateľky a pestúnky využiť ako 

napr. odborná literatúra Anna Sussová: Kam jsme dospěli v hromadné výchově dětí, Ida 

Jarníková: Příručka pro školy mateřské, či beletria a knihy pre deti napr. Božena Němcová: 

Slovenské pohádky, či Emil Hula: Naše spievanky.  

 

Obrázok 3 Osnova pre detské opatrovne, 1921. In: Věstník Ministerstva školstva a národnej 

osvety,  ročník III, s. 176-179 

Rozvrh dňa mal pevne dané usporiadanie. Matky mali možnosť priniesť deťom 

zabalený obed, ak tak neurobili, vzali dieťa domov naobedovať sa a opäť ho priniesli späť.  

V osnovách sa rozlišujú zamestnania nazývané prostriedkami výchovy podľa zamerania na: 

a) zamestnanie s prevahou výchovy tela, kde sa zdôrazňuje primeranosť cvičení a prác  

(záhradných ručných, výtvarných) veku dieťaťa, 

b) zamestnanie  s prevahou výchovy rozumu, ktoré „sa koná tak, aby dietky bez 

uvedomenia výchovných cieľov ľahko a hravo navykali ušľachtilým mravom 

a osožnému zamestnaniu a aby odvykali nespôsobom.“ (Věstník, s.177) 
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Obrázok 4 Rozvrh hodín pre detské opatrovne. In: Věstník Ministerstva školstva a národnej 

osvety 1924,  ročník III, s. 178 

1946 

Dočasný pracovný program pre detské opatrovne vydalo Ministerstvo školství a 

osvěty 12. novembra 1945 pod číslom A -135 560-1.  

Obsah bol rozvrhnutý do šiestich oblastí: Výchova zmyslov, Výchova mravná 

a spoločenská, Prvouka, Zdravotná starostlivosť a telesná výchova, Slovný prejav a Výtvarný 

prejav.  

Väčší dôraz, oproti predchádzajej osnove , sa kladie na rozumovú výchovu 

(poznávanie živej, neživej prírody, zoznamovanie sa s okolím, zmyslovú výchovu), avšak 

menší priestor dostáva výchova jazyková. Absentuje rozvíjanie matematických predstáv, 

naopak, telesná výchova (aj na rozdiel od rozumovej) obsahuje konkrétne úlohy. Väčšia 

pozornosť sa dostáva hre. Mravná výchova je zameraná na výchovu charakterových vlastností 

nového ľudovo demokratického občana, výchovu detí k disciplíne, k úcte k práci a k láske k 

vlasti, pestovanie základných kultúrnych návykov u detí. Prvýkrát je vyčlenená estetická 

výchova ako samostatná zložka.  

V čase vydania programu vyšla kniha námetov na prácu s deťmi Jarmily Šukalovej 

Mateřská škola (1945), ktorá bola metodickou pomôckou a doplnkom kdočasnému 

pracovnému programu.   
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1948 

Nový status materským školám priznáva Zákon  č. 95/1948 Sb. o základnej úprave 

jednotného školstva (školský zákon), ktorý prvýkrát v § 1 ods. 1. a 2. tieto inštitúcie nazýva 

„materská škola“ a opatrovateľky premenuje na „učiteľky“. Materská škola je základným 

článkom školskej výchovno-vzdelávacej sústavy (pozri aj Cejpeková 2001, s. 8). 

„Podle dalších ustanovení tohoto zákona chodí mládež do školy mateřské ve věku od 

tří do šesti let, do školy prvního stupně (národní) a druhého stupně (střední) od šesti do 

patnácti let a mládež starší do školy třetího stupně.“ (Zákon 95/1948 Z. z. §1, ods.2)  

Bol vydaný Pracovný program materskej školy  (Školské zvesti, 1948). Obsah 

programu pozostával z oblastí ako Telesná výchova, rozumová výchova, estetická výchova 

– výtvarná a hudobná, mravná výchova, v ktorej sa prirodzene v duchu doby zdôrazňovala 

výchova charakterových vlastností nového ľudovo-demokratického občana, výchova 

k disciplíne, k úcte k práci, k láske k vlasti a základné kultúrne návyky u detí.  Väčší dôraz sa 

kladie na hru – spontánne (tvorivé) hry, hry s pravidlami (pohybové a so spevom), prvýkrát 

sa objavuje pojem „didaktická hra“. 

Ustanovuje sa najvyšší počet detí v triede a to § 8 ods. 2  zákona  95/1948 Zákon ze 

dne 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský zákon).  

„V jedné třídě má býti nejvýše 30 dětí; při vyšším počtu dětí se podle možnosti zřídí další 

třída.“ 

Ale zároveň v vo Vládním nařízení č. 195/1948 Zb. ze dne 26. července 1948, kterým se 

provádějí ustanovení školského zákona sa o školách mateřských uvádza:  § 3. ods. 1 „Chodí-

li do mateřské školy více než 30 dětí, ve školních létech 1948/49 až 1950/51 více než 40 dětí, 

zřídí zemský školní úřad podle možnosti další třídu.“ Je teda zrejmé, že sa v triedach toleruje 

aj počet vyšší ako je zákonom stanovený.  

Organizácia dňa (Pracovný program materskej školy, s. 20):  

 do 9:00 príchod do školy, voľná hra  

 od 9:00 upratovanie hračiek, hygiena, telovýchovné hry, hygiena, desiata 

 od 10:00 voľný pohyb a hry vonku, za nepriaznivého počasia „návodné“ (didaktické) 

hry, spev, hudba, divadlo, hygiena 

 od 12:00 obed 

 od 12:30 hygiena, odpočinok  

 od 14:30 hry, hračky, pohybové hry vonku, rozprávky  
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 od 16:00 olovrant  

 od 16:15 individuálne zamestnanie do rozchodu detí 

Vládnym nariadením č. 195/1948 Z. z. sa v tom čase ustanovila možnosť nariadenia povinnej 

dochádzky do materskej školy, ktoré bolo v právomoci príslušného národného výboru: „Je-li 

mateřská škola způsobilá, aby mimo děti, které se k docházce přihlásily dobrovolně, 

poskytovala výchovnou péči všem dětem od pěti let, může zemský školní úřad na návrh 

okresního školního úřadu prohlásiti docházku do mateřské školy za povinnou pro všechny děti 

od pěti let, které bydlí v jejím obvodu. Okresní školní úřad může takový návrh učiniti na 

žádost místního národního výboru, jenž předem vyslechne ředitele mateřské školy, a na 

podkladě posudků okresní péče o mládež a ústavu národního zdraví o vhodnosti tohoto 

opatření, které si vyžádá.“  

Štát týmto prebral zodpovednosť za systematickú, cieľavedomú a odbornú výchovu detí 

predškolského veku, zodpovednosť za financovanie, riadenie, správu a organizáciu 

materských škôl. 

V § 11 ods. 2 tohto nariadenia sa dokonca priznáva materským školám zvláštny status, 

keď sa uvádza, že „Jsou-li v obvodu mateřské školy jesle nebo útulky pro děti ve věku 

předškolním, přísluší přímý pedagogický dohled na ně správě mateřské školy.“ 

1952 

Ďalšou významnou etapu v predškolskej výchove možno bol rok 1952, kedy vyšla  

veľmi podrobná príručka pod názvom Mateřská škola – Příručka pro pracovnice v 

mateřských školách a domovech pro děti od tří do šesti let (1952), ktorej cieľom bolo  

spresniť predošlý program. V príručke bol okrem iných podrobností ustanovený rozvrh dňa 

pre materskú školu s celodennou aj celotýždňovou starostlivosťou.  

Ukážka rozvrhu dňa s celodennou starostlivosťou bez podávania raňajok (s. 141) 

 do 9:00 hry podľa výberu detí  

 od 9:00 rozcvička  

 od 9:15 desiata  

 od 10:00 povinné zamestnanie 

 od 10:30 obliekanie, pobyt vonku  

 od 12:30 obed  

 13:00–15:00 spánok (mladšie deti) 

 13:00–14:30 spánok (staršie deti) 

 od 15:00 hry (mladšie deti)  
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 od 15:00 povinné zamestnanie (staršie deti)  

 od 16:00 olovrant 

 od 16:30 hry podľa výberu detí do rozchodu detí domov  

1953  

V roku 1953 boli vypracované a do materských škôl zavádzané Prechodné učebné osnovy 

pre materské školy, na základe ktorých došlo k ďalšiemu prepracovaniu predškolského 

kurikula.   

Spôsob zavádzania zmien vo výchovnej práci však kritizuje Bartušková (1968) takto:  „Mám 

na mysli např. předškolní vyučování, zavedené do našich mateřských škol osnovami z roku 

1953 bez předběžné metodické přípravy učitelek. Výsledkem bylo namnoze formálně 

didaktické zaměření výchovné práce...“ (Bartušková, 1968, s. 663)  

1955 

V roku 1955 boli vydané Učebné osnovy pre materské školy. Čo sa týka obsahu, 

išlo o stručné rámcové učebné osnovy s orientačným vymedzením, k čomu má učiteľka deti 

viesť, čo ich má naučiť. Čo sa týka organizácie, išlo o dosť podrobné rozpracovanie 

striedania denných činností, ich časového trvania, pravidiel pre organizáciu aktivít 

v jednotlivých výchovných oblastiach v podobe metodických pokynov na plánovanie 

a organizáciu činností, ktoré sú súčasťou každej kapitoly učebných osnov. Podrobnejšie boli 

učebné osnovy ďalej rozpracované o päť rokov neskôr v publikácii Rok v materskej škole – 

metodické poznámky k osnovám výchovnej práce na materskej škole (1960).  Obsah je 

rámcovo diferencovaný pre „mladšie deti (3 –4-ročné) a staršie deti (5 – -6-ročné) Zdôrazňuje 

sa význam hry dieťaťa. Veľký dôraz sa kladie na pobyt vonku; v priaznivom počasí sa 

odporúča realizovať vonku aj zamestnania a väčšinu činností. 

„Všetka výchova v našom ľudovodemokratickom štáte musí v škole i v rodine smerovať 

k spoločnému cieľu – vychovať nových ľudí socialistickej spoločnosti, ľudí všestranne 

vyvinutých, statočných a schopných dobudovať socializmus v našej vlasti, chrániť výsledky 

tohto budovania a brániť našu vlasť, aby mohla po uskutočnení prvej etapy v mieri a v pokoji 

pokračovať vo výstavbe komunistickej spoločnosti.“ (Učebné osnovy pre materské školy, 

1955, s. 3) 

Základnou organizačnou formou vyučovania je zamestnanie. Mladšie deti raz za deň, 

pre 3 – 4-ročné sa určuje 10 – 15 minút, pre 4 – 5-ročné 15 – 20 minút. Staršie deti majú mať 

zamestnanie dvakrát za deň, pričom dopoludňajšie trvá 25 až 30 minút, popoludňajšie 20 až 
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25 minút. Učebné osnovy prinášajú aj náznak učebného plánu, v podobe rozhrnutia 

zamestnaní počas jedného týždňa. 

 
Obr. 5 Rozvrhnutie zamestnaní počas týždňa In Učebné osnovy pre materské školy, 1955, s. 7  

Obsah učebných osnov je diferencované pre mladšie a staršie deti a zahŕňajú tieto oblasti:  

Hra: tvorivé, pohybové, didaktické hry, 

Telesná výchova: gymnastika (chôdza a beh, cvičenie rovnováhy, skok, lezenie, hádzanie), 

pohybové hry, kultúrno-hygienické návyky,   

Materinský jazyk a rozvíjanie poznania: oboznamovanie detí s materskou školou, s najbližším 

okolím a s prácou dospelých; oboznamovanie so školou a verejným životom, početné 

predstavy, oboznamovanie s prírodou (znalosti o zvieratách, znalosti o rastlinách znalosti 

o neživej prírode), znalosti o ročných obdobiach, oboznamovanie s literatúrou. Pre staršie deti 

pribúda nielen obsah poznania, ale aj požiadavky na rozvíjanie súvislého vyjadrovania, 

gramatickej správnosti, reči, výraznosti deti a výslovnosti.  

Výtvarná výchova: kreslenie a maľovanie (kreslenie jednoduchých predmetov spojené 

s rozvíjaním pohybov ruky,  zobrazovanie jednoduchého deja a situácií), modelovanie, 

zostavovanie vzorov a nalepovanie, zostrojovanie – pri každom z okruhov boli určené 

technické zručnosti a pracovné návyky, ku ktorým má viesť učiteľka deti a taktiež počet 

zamestnaní, ktoré majú deti absolvovať, diferencovaný pre staršie a mladšie deti.  

Hudobná výchova: spev; počúvanie hudby a spevu; hry so spevom a hudbou, tance. 

Denný poriadok v materskej škole s celodennou starostlivosťou (Učebné osnovy pre 

materské školy, 1955, s. 5):  

 do 9:00 hry – od príchodu detí (s upratovaním hračiek) 

 9:00 rozcvička 

 9:10 zamestnanie 

 9:30 umývanie, desiata 

 10:00 obliekanie, pobyt vonku 

 12:15 obed 

 13:00 spánok 

 14:30 zamestnanie (len staršie deti) 

 15:00 hry (mladšie deti) 
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 15:30 olovrant 

 16:00 hry (pokiaľ možno vonku) do odchodu detí domov 

1966 

Prvý z Programov výchovnej práce v jasliach a materských školách bol vydaný v roku 

1966. Obsah bol členený tak, ako ho poznáme v ďalších programoch, podľa veku detí na 

učebné osnovy pre deti v jasliach vo veku 1 – 2 a 2 – 3 rokov a pre materské školy 3 – 4,4 – 5 

a 5 – 6 rokov. Tvorila ho telesná výchova, rozumová výchova, mravná výchova, pracovná 

výchova a estetická výchova. Úlohy boli diferencované pre tri vekové kategórie detí (3 – 4-

ročné, 4 – 5-ročné a 5 – 6-ročné deti). Až doposiaľ bol a ešte najbližších 42 rokov bude obsah 

výchovy a vzdelávania formulovaný v podobe úlohy pre učiteľky, nie v podobe úrovne 

rozvoja dieťaťa.  

1978 

V roku 1978 bol vydaný nám už dôverne známy Program výchovnej práce v jasliach a v 

materskej škole. Obsah výchovno-vzdelávacej práce uvedený v Programe bol komplexne 

overovaný počas troch rokov v materských školách na celom území Česka a na Slovensku. 

Obsah výchovnej práce ostáva členený podľa veku detí (3 – 4-ročné, 4 – 5-ročné a 5 – 6-

ročné) do výchovných zložiek: telesnej, rozumovej (jazyková výchova a matematické 

predstavy), mravnej, pracovnej a estetickej (výtvarná výchova, hudobná výchova a 

literárna výchova). Okrem výchovných zložiek sa v dokumente spomína aj branná a 

dopravná výchova. Literárna výchova sa stáva súčasťou estetickej výchovy.  

 

Obrázok 6 Ukážka učebných osnov pre materské školy v overovanom Program výchovnej 

práce v jasliach a materských školách 1978 
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Program uvádza podrobné požiadavky na organizáciu činností detí. Zdôrazňuje zavádzanie 

pravidelného ranného cvičenia, u najmladších detí len telovýchovných chvíľok. Deti4 – 5-

ročné  sa postupne na cvičenie prezliekajú, telovýchovné chvíľky sa zaraďujú aj po 

popoludňajšom odpočinku aj v priebehu celého dňa. Zdôrazňuje sa aj otužovanie detí 

(vzduchom, neskôr odrazenou vodou, saunovaním). Zamestnanie ako organizovaná činnosť 

s celou skupinou u 3 – 4 ročných detí trvá 10 – 15 minút, u 4 – 5-ročných 15 – 20 minút, 

u najstarších detí dve zamestnania dopoludní v rozsahu 20 – 30 minút s 10 minútovou 

prestávkou, v jednotriednej MŠ jedno zamestnanie dopoludnia, druhé popoludní. Pobyt 

vonku má trvať  najmenej 2 hodiny, vychádzka má mať dobre premyslenú náplň. V 

priaznivom počasí sa odporúča prenášať väčšinu aktivít von. Odpočinok u najmladších 

detí má trvať 2 hodiny, u 4 – 5-ročných 1,5 hodiny a u najstarších detí 0,5 až 1 hodina, 

skracuje sa postupne v letných mesiacoch. V najstaršej vekovej skupiny sa v lete dokonca 

odporúča odpočinok vonku na dekách, či ležadle.  

1981 

V roku 1981 sa začalo pokusné overovanie Programu výchovnej práce v jasliach 

a v materskej škole (1981), o čom je zmienka v Zásadách pokusného overovania organizácie 

a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských 

výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike č. 171/1980 Zb., kde sa 

v Článku II. Pokusné overovanie v predškolských zariadeniach a školských výchovných 

zariadeniach a lehoty pokusného overovania v písmene a) uvádza, že overovanie sa 

uskutočňuje  „v jasliach, materských školách a v spoločných zariadeniach jasle a materská 

škola a ukončí sa v školskom roku 1983/84“.  Obsah programu sa  oproti programu z roku 

1978 viac-menej nemení.  

1985 

V roku 1985 vychádza dopracovaná, overená verzia 

predošlého programu Program výchovnej práce v 

jasliach a materských školách (1985), ktorý mal 

v porovnaní s predošlou verziou rovnakú štruktúru a 

prepracovanejší obsah. Obsah bol rozpracovaný do 

šiestich, vrátane ich vnútorného členenia do deviatich 

výchovných zložiek. (Obrázok 7 Titulná strana Programu 

výchovnej práce v jasliach a materských školách, 1985) 

Telesná výchova: ranné cvičenie každodenne 10 – 20 
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minút, telovýchovné zamestnanie 1 až 2 krát týždenne, pobyt vonku každodenne minimálne 2 

hodiny, vynecháva sa len pri teplote -14 alebo víchrici, telovýchovné chvíľky najmenej 1 krát 

denne v trvaní 2 – 5 minút medzi ostatnými činnosťami.  (zdravotné cviky, chôdza, beh, skok, 

lezenie, hádzanie, akrobatické cvičenia, hudobno-pohybová výchova, otužovanie, 

predplavecká výchova, sánkovanie, lyžovanie). 

Rozumová výchova: a.) rozvíjanie poznania - rozvíjanie dialektickomaterialistického chápania 

sveta – oboznamovanie so spoločenským prostredím a oboznamovanie s prírodou; b.) 

jazyková výchova, ktorá sa má prelínať činnosťami počas celého dňa – rozvíjanie slovnej 

zásoby, starostlivosť o spisovnú výslovnosť a zreteľnosť reči, starostlivosť o zdokonaľovanie 

gramatickej správnosti hovorených prejavov a rozvíjanie povedomia detí o gramatickej stavbe 

jazyka, rozvíjanie súvislého vyjadrovania; c.) rozvíjanie základných matematických predstáv 

– priestorová predstavivosť, skúsenosti a predstavy súvisiace s pojmom množina, prvé 

názorné predstavy o čísle a počtových výkonoch.  

Mravná výchova: utváranie vzťahov dieťaťa k vlastnej osobe, rozvíjanie začiatočných 

kolektívnych vzťahov, výchova základných charakterových vlastností, výchova základov 

socialistického vlastenectva a internacionalizmu. Mravná výchova v materskej škole musí 

zákonite smerovať k utváraniu a pestovaniu základov vlastností zakotvených v morálnom 

kódexe budovateľa socialistického dneška a komunistickej budúcnosti.  

Pracovná výchova: sebaobsluha, práce pri upratovaní, práce s technickým materiálom 

a prírodninami, zostrojovanie, práce pestovateľské, chovateľské práce, verejnoprospešné 

práce. Úlohy sa plnia vo všetkých denných činnostiach.  

Estetická výchova: a.) hudobná výchova: spevácke činnosti, hudobno-pohybové činnosti, 

inštrumentálne činnosti, počúvanie hudby; b.) výtvarná výchova – výtvarné vyjadrovanie 

predstáv (kreslenie, maľovanie modelovanie,  plošné a priestorové utváranie a konštruovanie); 

c) literárna výchova – poézia, próza, oboznamovanie detí s dramatickým umením, dramatické 

vyjadrovanie predstáv. 

Podrobnejšie je rozpracovaná odporúčaná organizácia činností detí v podobe denného 

poriadku.  
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Obrázok 8 Program výchovnej práce v jasliach a materských školách 1985 (príklad denného 

poriadku na s. 76 

Požiadavky na organizácia činností detí v podobe ranných hier, ranného cvičenia, 

zamestnania, pobytu vonku a popoludňajších záujmových činností deti sa nemenia.  

Nasledujúcich 14 rokov ostáva Program výchovnej práce v jasliach a materských školách 

(1985) jediným platným kurikulárnym dokumentom. V tomto období sa síce objavili aj snahy 

o jeho inováciu, no jeho nová podoba prišla až v roku 1999.  Medzitým v roku 1993 boli  

zákonom č. 279/1993 Z. z. o výchovno-vzdelávacích zariadeniach materské školy vyňaté zo 

školskej sústavy ako jej prvý článok a preradené do systému výchovno-vzdelávacích 

zariadení. Pokles populačnej krivky a spoločensko-politická situácia viedla k zatváraniu 

mnohých materských škôl a boju o ich opodstatnenie. Pozitívom však bolo postupné 

zavádzanie alternatívnych a inovatívnych prvkov do interných výchovných programov 

materských škôl (prvky Montessori pedagogiky, či Projekt Zmena) a rozmach humanisticky 

orientovanej pedagogiky na Slovensku a šírenie jej myšlienok aj medzi učiteľkami 

materských škôl.   

Od roku 1953 do roku 1994 neustanovoval žiadny právny predpis najvyšší počet detí v triede. 

Počty detí v triede sa odvíjali len od pokynov okresných úradov a reálnych priestorových 

možností, či záujmu rodičov o materskú školu. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. 

storočia nebolo výnimočným javom ak bolo v jednej triede 30 až 40 detí, miestami údajne až 

45 detí, čo výrazne znemožňovalo individuálny prístup, či možnosti prispôsobenia 

organizácie denných činností reálnym potrebám detí; bolo však prirodzeným dôsledkom 

kolektivistickej výchovy v materských školách v duchu minulého režimu. V roku 1994 bola 



Vargová, M. 2019. Materská škola v zrkadle času, In: Zborník odborných príspevkov Spoločnosť pre 

predškolskú výchovu Prešov a Banská Bystrica 2019, Čadca: Spoločnosť pre predškolskú výchovu,  ISBN 978-

80-973762-0-8, s. 75-95 

 

konečne prijatá vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky z 5. decembra 

1994 č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach, ktorá v § 6 ods. 1 upravovala  

maximálny počet detí v triede nasledovne:  

„Počet detí zaradených do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou 

starostlivosťou nemôže byť vyšší ako 

a) 20 detí od 3 do 4 rokov, 

b) 23 detí od 4 do 5 rokov, 

c) 25 detí od 5 do 6 rokov, 

d) 20 detí od 3 do 6 rokov. 

(3) Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o 

jedno dieťa. Ak do materskej školy prihlásia rodičia 14 detí mladších ako tri roky, tieto deti sa 

zaraďujú do samostatnej triedy; do tejto triedy nemožno zaradiť viac ako 20 detí.  

Ods. 8 Ak je zvýšený záujem rodičov o umiestnenie detí v predškolskom zariadení a ak to 

dovoľuje kapacita triedy určená orgánom štátnej správy na úseku zdravotníctva, riaditeľ 

môže do triedy zaradiť o dve deti viac, ako je uvedené v odsekoch 2 až 4, 6 a 7.“ 

Zdôrazňuje tiež postup a potrebu adaptácie dieťaťa na materskú školu a  individuálny prístup.  

1999 

V roku 1999 sa materské školy dočkali nového 

Programu výchovy a vzdelávania detí v materskej 

škole (1999). V ňom bola predstavená nová výchovná 

zložka – prosociálna výchova. Okrem nej program 

obsahoval a znova v troch vekových kategóriách 

rozpracovával úlohy z oblastí: telesná výchova; pracovná 

výchova; prosociálna výchova; rozumová výchova a jej 

predošlé súčasti: rozvíjanie poznania, jazyková výchova 

a matematické predstavy; estetická výchova a jej súčasti: 

výtvarná, hudobná a literárna výchova. Program 

v zmysle humanisticky orientovanej pedagogiky 

zdôrazňuje dieťa ako subjekt výchovy, individuálny 

prístup a aktívny podiel dieťaťa na svojom osobnostnom 

raste, učenie sa skúsenosťou a partnerský vzťah učiteľka – dieťa. (Obrázok 9 Titulná strana 

Programu výchovnej práce v jasliach a materských školách, 1999). 
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V roku 2004, zrejme v dôsledku pociťovaného zvýšeného nároku na kapacity materských 

škôl sa  vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 540/2004 Z. z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o 

predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č. 81/1997 Z. z. zvýšil počet  detí v triedach: 

§ 6 odsek 2 uvádza: „Počet detí prijatých do triedy materskej školy s poldennou a celodennou 

výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší ako 

a) 22 detí od troch rokov do štyroch rokov, 

b) 24 detí od štyroch rokov do piatich rokov, 

c) 28 detí od piatich rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky, 

d) 24 detí od troch rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. 

(3) Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o 

jedno dieťa. Ak do materskej školy prihlásia rodičia osem detí mladších ako tri roky, tieto deti 

sa zaraďujú do samostatnej triedy; do takejto triedy nemožno zaradiť viac ako 20 detí. 

„(8) Ak z hygienických predpisov vyplýva nižší počet detí prijatých do triedy materskej školy 

podľa odsekov 2, 4 a 7, uplatní sa prednostne tento nižší limit podľa hygienických predpisov.“ 

2008  

Rok 2008 sa považuje za významný až reformný rok pre materské školy.  

Ustanovením zákona č. 245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa materská škola opäť stáva prvým 

článkom školskej sústavy. Nadväzne na tieto zmeny bol vypracovaný a schválený  Štátny 

vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008), ktorý vyjadroval snahu 

o holistický prístup nielen v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ale už aj v podobe 

štátneho kurikula.  

 Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) po viac ako 

polstoročí nediferencuje obsah podľa veku dieťaťa. Výkonové štandardy sú stanovené ako 

maximum, ktoré má dieťa dosiahnuť na konci  predprimárneho vzdelávania. Dovtedy tzv. 

„výchovné zložky“ sa rozptýlili v nových kategóriách – tematických okruhoch Ja som, 

Ľudia, Príroda, Kultúra. V rámci nich boli zadefinované oblasti rozvoja dieťaťa – 

perceptuálno-motorická, kognitívna a sociálno-emocionálna, ktoré určovali výkonové 

štandardy zamerané na príslušných rozvoj zručností, vedomostí a postojov. Súčasťou štátneho 

vzdelávacieho programu sa stali prierezové témy podobne ako vo vzdelávacích programoch 

ďalších stupňov škôl: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, dopravná 

výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, environmentálna, mediálna, 
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multikultúrna výchova, výchova k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti a 

gramotnosti vo všeobecnosti, informačno-komunikačné technológie. Zavádza sa 

kompetenčný profil absolventa predprimárneho vzdelávania tak, aby bol vyjadrením 

kompetencií absolventa prvého stupňa vzdelávania (ISCED 0) podobne ako sa zavádza na 

ďalších stupňoch vzdelávania.  

Organizačné formy dňa v materskej škole sú hry a hrové činnosti, pohybové a 

relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu 

a organizačnou formou predprimárneho vzdelávania je edukačná aktivita, ktorá sa mohla 

uskutočňovať  ako samostatná aktivita alebo ako súčasťou iných organizačných foriem 

denných činností. Zdôrazňuje sa skúsenostné učenie, hra ako kľúčový prostriedok učenia sa 

dieťaťa a integrácia vzdelávacích oblastí v jednej aktivite, tak aby bola pre deti zmysluplná 

a aby dochádzalo k prepájaniu poznatkov, postojov a zručností.  

Podľa školských vzdelávacích programov sa mali deti materských škôl vzdelávať až 

jeden rok po schválení Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne 

vzdelávanie od 1. septembra 2009, no mali možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť vzdelávať deti 

podľa školských vzdelávacích programov vypracovaných v súlade so schváleným štátnym 

vzdelávacím programom už od 1. septembra 2008.  

Široké nastavenie výkonových štandardov dávalo priestor pre ich špecifikovanie podľa 

profilácie školy v školských vzdelávacích programoch, ktoré sú druhou úrovňou  

dvojúrovňového modelu kurikula zavedeného spomínaným školským zákonom. V princípe 

ide o zavedenie a potvrdenie dovtedy len deklarovanej jedinečnosti materských škôl 

z hľadiska vzdelávacích potrieb detí, jej možností v konkrétnom regióne a ich adresnejšiu 

výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vlastného školského kurikula.  

V roku 2008 bol znova zákonom 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) znížený maximálny počet detí v triede materskej školy. V odseku odsek 10 sa 

uvádza: „Najvyšší počet detí v triede materskej školy je: 

a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti, 

b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti, 

c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti, 

d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti. 

Odsek 11 Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno 

dieťa. 
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Odsek 15 V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej 

školskej inšpekcie prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti.“ 

Možnosť prijatia vyššieho počtu detí od roku  2012 schvaľoval zriaďovateľ. Od roku  2013 

môže riaditeľ materskej školy prijať vyšší počet, ako je stanovený školským zákonom, najviac 

o tri deti, ale len v prípade, ak to dovoľuje príslušným regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva povolený najvyšší počet detí na príslušnú triedu. Zníženie najvyššieho počtu 

detí v triede pri zaradení dieťaťa mladšieho ako tri roky je v súčasnosti úplne v kompetencii 

riaditeľa materskej školy, nie je to už ustanovené taxatívne. 

2016  

V roku 2012 sa začala tvorba inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávania materských školách. Postupne však bolo čoraz jasnejšie, že 

nevzniká inovovaný ale úplne nový štátny vzdelávací program. Inovovaný Štátny vzdelávací 

program pre materské školy schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 10. 03. 2015, pričom jeho zavádzanie do praxe v školskom roku 

2015/2016 bolo na základe rozhodnutia ministra školstva dobrovoľné. V školskom roku 

2015/2016 bol Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy pilotne overovaný, 

pričom do pilotného overovania sa zapojilo vyše 300 materských škôl, ktoré podali Štátnemu 

pedagogickému ústavu spätnú väzbu v podobe autoevalvačných správ. Na základe tohto 

overovania bol upravený nielen obsah vzdelávacích oblastí ale vylúčený napríklad aj návrh 

rámcového učebného plánu nazývaného „rozvrhnutie vzdelávacích oblastí s časovou 

frekvenciou na jeden mesiac, tiež názvy foriem denných činností a prepracovaná ich 

charakteristika.  

 

Obrázok 10 Odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí s časovou frekvenciou na jeden 

mesiac. In: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

2015. – verzia pre pilotné overovanie, ktorá bola v schválenej verzii po overovaní odstránená.  
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Štruktúra vzdelávacích oblastí sa zosúladila s ostatnými stupňami vzdelávania na Slovensku. 

Obsah vzdelávania je opäť konkretizovanejší, dokonca viac ako kedykoľvek predtým, čo 

uľahčuje orientáciu v ňom hlavne začínajúcim učiteľkám a študentom učiteľstva.  

Obsah vzdelávacích oblastí je rozvrhnutý do vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, 

Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Umenie a 

kultúra, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb.  

Ani v tomto programe nie je obsah vzdelávania rozdelený podľa veku detí. Delenie detí 

do tried podľa „vekových skupín“ a pokusy o normovanie ich schopností a vedomostí 

učiteľkami cez tento filter však stále pretrvávajú, čo potvrdzuje aj vysoká popularita 

podporného metodického materiálu Adaptácie výkonových štandardov (2016), ktorý si mnohé 

z učiteliek mylne vykladajú ako materiál určujúci výkonové úrovne detí podľa vekových 

skupín.  

Novinkou v tradícii slovenského predškolského kurikula je ponímanie obsahového 

štandardu ako rámcového vymedzenia obsahu činnosti učiteľky a detí a zadefinovanie 

evaluačných otázok, ktorými sa štátny vzdelávací program pre materské školy výrazne odlíšil 

od vzdelávacích programov ostatných stupňov škôl. Ďalšími zmenami v kurikule, ktoré 

odlišujú štruktúru štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy od štruktúry 

programov ďalších stupňov škôl, je len čiastočné zapracovanie prierezových tém priamo do 

obsahu vzdelávacích oblastí, vypustenie kompetencií konkretizovaných pre profil absolventa 

materskej školy.  

ZÁVER 

Materské školy prešli za 190 rokov svojho vývoja na Slovensku dlhú cestu. Menili svoju 

podobu po materiálnej, organizačnej stránke, podobu obsahu vzdelávania, metód, 

personálneho zabezpečenia, avšak je možné konštatovať, že tu boli vždy hlavne pre deti. 

Rešpektovali detský svet, detskú myseľ, detské potreby a istotne tomu bude tak aj naďalej. 

V tomto smere môžeme zjednodušene odpovedať na ich vývoj slovnou hračkou, že síce sa 

toho veľa zmenilo, ale až tak veľa sa toho nezmenilo. Prajem im do ďalšieho života veľa 

láskavých múdrych a zanietených ľudí, ktorým bude ležať na srdci osud detí a budú bdieť nad 

tým, aby sa od svojho poslania nezvzdialili. 
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