
Moderný manažment v materských školách



Na radnici nás privítal primátor mesta Hoogeveen, p. Karl Loohuis.

O štátnej a regionálnej politike predškolského vzdelávania informoval poradca p. Gert Vos a 

administratívna pracovníčka p. Lidy Hampsink



• Boli sme oboznámení so systémom financovania a organizácie predškolského vzdelávania 2,5 – 4.

• Zaujímavá bola informácia o veľkom počte sociálne slabých rodín (12% nezamestnanosť, 13% negramotnosť.



Štátny vzdelávací program 

pre deti vo veku od 0 do 4 

rokov – predprimárne

vzdelávanie

Deti od 4  rokov plnia 

povinnú školskú dochádzku 

v primárnom stupni 

vzdelávania.

V rámci mobility pedagógov materských škôl mesta Martin sme navštívili niekoľko predškolských 

zariadení. S členením školského systému nás zoznámili predstavitelia mesta Hoogeveen, najmä 

vzdelávanie detí vo veku do 4 rokov.



Maskot 

programu

Pravidlá triedy v programe UkꝸPuk

Deti sa vzdelávajú podľa centrálne vypracovaného programu 

UK ꝸ PUK. Podľa programu pracujú všetci, ktorí pôsobia 

v oblasti predprimárneho vzdelávania. UK ꝸ PUK sa vnútorne 

člení podľa daných tém, veku dieťaťa a konkrétnych úloh.



AKTIVITA:

TRPASLÍK – zameraná na rozdiely malý 

a veľký, pomenovali časti tváre, 

vysvetlili vlastnosti brady, praktická 

časť vypĺňali priestor brady penou na 

holenie    

Spoločnosť VVE ꝸ O 

Využívajú rôzne programy na spoluprácu s rodičmi kde rozvíjajú informácie ako sa starať o deti, 

navštevujú sociálne slabé rodiny, aby rozvíjali jazyk a komunikáciu

Spolupracujú s knižnicou a jej zamestnancami  

Programy sú zamerané :

1. predškolské vzdelávanie

2. aktivity s deťmi

3. aktivity knižnice



AKTIVITA:

JABLKÁ – zameraná na rozvíjanie 

zmyslov u detí, deti opisujú 

vlastnosti, ochutnávajú......

Aktivity knižnice – zamerané na zvládnutie prípravy detí pred vstupom do ZŠ, ich cieľom je :

Čím viac čítate, jazyk bude lepší. 15 minút denne čítania – sa  naučí 1000 nových slov.  

Poskytujú školenia pre pedagógov, kufrík – začiatok čítania s deťmi, do 19 rokov majú zdarma 

knižnicu, neplatia žiadne poplatky.



Kapacita detí:

-max 24 detí (3 učiteľky + 1 asistentka) 

- na jedného pedagóga max 8 detí

-deti navštevujú MŠ na dve zmeny- ranná trvá 3 hod.

-poobedná 2 hod.

-výška školného je individuálna, vypočítava sa z platu 

rodičov 9-19€ hod. 

-alternatívna MŠ pre outdoor a ekológiu, zdravie a zdravý životný štýl

-inovatívna škôlka na podporu spontánneho učenia celým telom, 

pomocou ktorej sa deti učia a formujú zdravý životný postoj v 

celostnom poňatí

-systém vzdelávania detí predškolského veku identický ako v iných 

predškolských zariadeniach 0-4r. (PUK) 

Outdoors kindergarten Hogeveen



zariadenie exteriéru a interiéru:

-použite iba prírodné materiály

-deti trávia najviac času v exteriéri a to za každého 

počasia bez ohľadu na dážď, sneh a iné poveternostné 

podmienky.. 

-deťom sa nezabezpečuje strava ani pitný režim

„obedujú“ ovocie čo im zabezpečia rodičia

„obedovanie“ pod prístreškom(za každého počasia) 



Vzdelávanie je postavené na troch základných princípoch – zodpovednej slobode, 

samostatnosti a spolupráci.

Vyučovanie trvá od 8.30 hod. do 14.00 hod. Ráno sa deti ½ hodinu hrajú. Učiteľ môže 

na stoly pripraviť hračky /stavebnice/ s uložením značky dieťaťa na stôl – vyberie 

dieťaťu hru podľa toho, čo dieťa potrebuje rozvíjať. Deti si vytvoria dvojice na 

spoluprácu – pomáhajú jeden druhému. Samé si vyberajú z dvoch úloh pripravených 

učiteľom. 4 – 5 ročné deti sú v jednej triede. Na desiatu o 10.15. hod. zjedia vlastné 

ovocie a na obed jedia chlieb z domu a pitie.

Návšteva  cirkevnej školy so vzdelávaním podľa Daltonského plánu

Diskusia s učiteľom I. triedy



Hoogeveen je mesto v severovýchodnom Holandsku. Trvalo tu žije 54 345 obyvateľov. História obce siaha do roku 1625 kedy tunajšie 

pozemky kúpil Roelof van Echten s úmyslom vyťažiť rašelinu a predať ju. Vďaka tomu sa podarilo skultúrniť bažinatú oblasť a bol to dobrý 

základ pre budúce mesto. Okolo roku 1960 bol Hoogeveen najrýchlejšie rastúcim mestom v Holandsku.

Holandsko je nazývané krajinou veterných mlynov .Tento pôvabný mlyn sa nachádza v meste Hoogveen a napriek tomu, že je v ňom v  

súčasnosti múzeum, je mlyn stále funkčný.

Partnerským mestom Hoogeveenu je mesto Martin. V roku 2018 je aj naším partnerom v projekte ERASMUS+



Zwolle má okolo 150 tisíc obyvateľov. Je významným dopravným uzlom. Má zachovalé staré mesto, ktoré je po 

obvode zovreté kanálmi. Sú v ňom prekrásne historické uličky s dominantným kostolom z 11. storočia  a za 

pozornosť stojí významné múzeum výtvarného umenia.



Amsterdam je jedným z najromantickejších a zároveň najliberálnejších miest v Európe. Prekrásne 

kanály, svetoznáme múzeá, historické pamiatky či naklonené meštianske domy lákajú milióny turistov 

rok čo rok.



Ďakujeme za pozornosť


