
Národný projekt:  NP PRIM II. Projekt Inklúzie v Materských školách 

Materská škola je od školského roka 2021/2022 zapojená do NP: „Podpora predprimárneho 

vzdelávania  detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“    

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a to 
prostredníctvom: 

- vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ, 
- aktivít práce s rodinou.   

 
Personálne obsadenie projektu: 
Koordinátor inkluzívneho vzdelávania (KIV):  Bc. Jana Sokolová 
Odborný zamestnanec (OZ):                              Mgr. Petra Sokáčová 
Pedagogický asistent (PA):                                 Jana Mattová 
Rodičovský asistent (RA):                                   Lucia Kančiová 
 
Národný projekt prispieva k zlepšeniu predpokladov detí z MRK na úspešné zvládnutie vyšších 
stupňov vzdelávania, ktoré v dlhodobom horizonte zvýši šance príslušníkov MRK uplatniť sa 
na trhu práce. 
 
Projekt je zameraný na systematickú podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom 
vzdelávaní a je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít: 

a) Zamestnávanie pedagogického asistenta(PA), ktorých úlohou je napomáhať deťom 
z MRK adaptovať sa na prostredie MŠ a pomáha pri prekonávaní bariér, ktoré plynú 
zo sociálneho znevýhodnenia dieťaťa, pri dochádzke do MŠ, pri prekonávaní 
jazykovej bariéry, pri ich celkovej integrácii detí z MRK do kolektívu v MŠ a i.; 

b) Zamestnávanie odborného zamestnanca (OZ), ktorí realizujú poradenské 
a odborné činnosti na stimuláciu vývoja detí z MRK podľa ich špecifických potrieb. 
Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáž), aplikovanie stimulačných 
programov a celková spolupráca s pedagogickými zamestnancami MŠ (učiteľky, PA) 
a rodičovským asistentom (RA); 

c) Zamestnávanie rodičovského asistenta (RA) ako novej pozície v MŠ, ktorej účelom 
je pripravovať rodiny a ich deti z MRK na vstup a úspešné zvládanie 
predprimárneho vzdelávania a pomôcť deťom z MRK ako aj pedagogickým a 
odborným zamestnancom MŠ v prekonávaní bariér, ktoré súvisia s nedostatočnou 
pripravenosťou MŠ na prácu s deťmi z MRK, ako aj pomoc rodičom z MRK pri 
príprave detí v domácom prostredí; 

d) Vytvorenie inkluzívnych tímov, zložených so zamestnancov MŠ, ktoré zabezpečia 
udržateľné podmienky pre integráciu a inklúziu detí z MRK do MŠ. Inkluzívne tímy 
zavádzajú nové metódy a prístupy v inkluzívnom vzdelávaní. V NP PRIM II. je ich 
podpora zabezpečená prostredníctvom vzdelávacích aktivít, spoluprácou s 
regionálnymi koordinátormi, expertmi na inkluzívne predprimárne vzdelávanie a i.; 

e) Rozvoj inkluzívneho predprimárneho vzdelávania prostredníctvom zlepšovania 
podmienok MŠ a osvetovými a desegregačnými aktivitami;  

f) Využívanie metodických materiálov a budovanie kapacít inkluzívnych tímov 
materskej školy prostredníctvom aktivít vzdelávacieho charakteru; 

g) Vyhodnocovanie, odborné poradenstvo a konzultácie zabezpečované 
prostredníctvom expertov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.  


