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2 Vyučovanie cudzieho jazyka na predškolskom a primárnom stupni 
 

V tejto kapitole sa budeme venovať problematike cudzích jazykov v materských 

a základných školách z opačnej perspektívy – pôjde o tému vyučovania cudzích jazykov na 

daných stupňoch škôl, a teda primárne o pohľad učiteľa cudzieho jazyka. Vychádzať 

budeme z aktuálne platnej legislatívy na európskej aj slovenskej úrovni. Zameriame sa na 

niektoré podtémy, ktoré sa nám v problematike javia ako kľúčové a aktuálne, najmä na 

kvalifikačné požiadavky na učiteľov cudzích jazykov na predškolskom a elementárnom 

stupni, a otázku kontinuity a s ňou súvisiacou efektivitou medzi oboma stupňami. 

 

2.1 Cudzí jazyk v materských a základných školách na Slovensku a v Európe 
v kontexte základných pedagogických dokumentov 

Pri zadefinovaní pozície predmetu cudzí jazyk v materských školách a na prvom 

stupni základných škôl budeme vychádzať z niekoľkých kľúčových pedagogických 

dokumentov. Na európskej úrovni to bude Spoločný európsky referenčný rámec pre 

jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)) a aktuálne Kľúčové údaje o 

vyučovaní jazykov v európskych školách. Zo slovenských pedagogických dokumentov to 

budú najmä Štátny vzdelávací program pre predškolský a elementárny stupeň (ISCED 0, 

ISCED 1), platná slovenská legislatíva vymedzujúca (právny) status učiteľa cudzích 

jazykov pre dané stupne, Pedagogická dokumentácia – vzdelávacie aktivity projektu 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súlade s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách a Pedagogická 

dokumentácia z anglického jazyka, vychádzajúca zo SERR a upravená na podmienky 

slovenského školstva. 
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2.1.1 Cudzí jazyk v európskych školách 

V tejto podkapitole si priblížime aktuálny stav vyučovania cudzích jazykov 

v predškolských zariadeniach a základných školách v jednotlivých krajinách EÚ, 

zameriame sa najmä na rozsah povinnej cudzojazyčnej výučby a počiatočnú prípravu 

učiteľov a ich kvalifikáciu.  

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnosť a kultúru  (EACEA P9 

Eurydice) s cieľom poskytnutia presného obrazu o systémoch vyučovania cudzích jazykov 

všetkých členských štátov EÚ spracovala spoľahlivé informácie o tejto téme do publikácie 

s názvom Kľúčové dáta o vyučovaní cudzích jazykov v európskych školách (Eurydice, 

2008). Aktuálne vydanie z roku 2008 v prehľadnej tabuľkovej forme prináša pohľad na 

počet vyučovaných cudzích jazykov a dobu, počas ktorej sú poskytované v rámci 

predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania, reflektujúc školský rok 

2006/2007 s doplňujúcimi informáciami o prebiehajúcich reformách a zmenách 

v jednotlivých štátoch, ktoré sa začali realizovať v čase vydania aktuálnych Kľúčových 

údajov. Ide najmä o posun povinného vyučovania cudzieho jazyka pre všetkých na 

skoršom stupni, čo sa týka napr. Španielska, kde sa povinná výučba začínala v niektorých 

autonómnych oblastiach už od troch rokov veku dieťaťa a táto prax sa od školského roka 

2008/2009 rozšírila do celého štátu, alebo Francúzska a Poľska, kde je výučba cudzích 

jazykov počínajúc rokom 2007 povinná od 7 rokov. V školskom roku 2007/2008 

a 2008/2009 sa posunulo povinné vyučovanie cudzieho jazyka aj v Litve od veku 8 rokov, 

na Islande od veku 9 rokov a v Portugalsku v rozmedzí 6 – 10 rokov. Dôležitým údajom 

však zostáva, že rozsah výučby cudzieho jazyka (hodinová dotácia) je menší na 

základných v porovnaní so strednými školami. Povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov 

sa vo väčšine štátov EÚ nevzťahuje na úroveň základného vzdelávania. Výnimkou sú 

Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Švédsko, Island, Grécko a teraz už aj Slovensko, ktoré 

od školského roka 2008/2009 zaviedlo do základného vzdelania povinné vyučovanie dvoch 

cudzích jazykov (Eurydice, 2008, s. 27 – 31). 
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Tabuľka 2 Počet vyučovaných cudzích jazykov a doba poskytovania v predškolskom,   
   základnom a všeobecnom stredoškolskom vzdelávaní, 2006/2007 
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Tabuľka 3 Počet vyučovaných cudzích jazykov a doba poskytovania v predškolskom,   
   základnom a všeobecnom stredoškolskom vzdelávaní, 2006/2007 - časť II. 
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Čo sa týka kvalifikačnej štruktúry učiteľov cudzích jazykov na základných školách 

v Európe, vo väčšine štátov vyučujú cudzí jazyk učitelia všeobecnovzdelávacích 

predmetov, ktorí kvalifikovane učia všetky alebo takmer všetky predmety. Na Cypre, 

Malte, v Škótsku, Estónsku a Švédsku vyučujú pološpecializovaní učitelia, ktorí sú 

kvalifikovaní na výučbu troch rôznych predmetov, z ktorých jeden alebo dva sú cudzie 

jazyky. V jedenástich krajinách EÚ vyučujú učitelia-špecialisti, ktorí sú kvalifikovaní učiť 

dva rôzne predmety, z ktorých minimálne jeden je cudzí jazyk (Eurydice, 2008, s. 77). 

 

2.1.2  Vyučovanie cudzích jazykov na primárnom stupni základných škôl na        
 Slovensku 

 
V súčasnosti platný zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý bol parlamentom schválený 

v auguste 2008, implementovaný od septembra 2008, neskôr pozmenený a doplnený 

zákonom č. 37/2011, priniesol zásadné zmeny v systéme vyučovania cudzích jazykov na 

základných a stredných školách na Slovensku. V súlade s európskym dôrazom na 

viacjazyčnosť i multikulturalitu a vychádzajúc zo Spoločného referenčného rámca pre 

vyučovanie a učenie sa cudzích jazykov (SERR), Zákon o výchove a vzdelávaní zaviedol 

povinné vyučovanie cudzích jazykov – anglického a aspoň jedného ďalšieho cudzieho 

jazyka. Prvý cudzí jazyk sa teda dieťa začína učiť najneskôr v treťom ročníku základnej 

školy vo veku 8 rokov, a druhý v šiestom ročníku ZŠ vo veku 11 rokov. Zákon zároveň 

stanovuje cieľové úrovne ovládania cudzích jazykov pri dokončení stredoškolského 

vzdelania, a to B1/B2 pre prvý  a A2/B1 (tak ako sú definované v SERR) pre druhý cudzí 

jazyk. 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, ako hierarchicky najvyšší  cieľovo programový 

projekt vzdelávania, zakomponoval prvý cudzí jazyk do rámcového modelu absolventa, 

rámcového učebného plánu daného školského stupňa, aj jeho rámcových učebných osnov. 

V rámci profilu absolventa by absolvent mal mať osvojené základy používania 

materinského, štátneho i cudzieho jazyka. V oblasti kľúčových kompetencií v cudzích 

jazykoch by mal absolvent byť schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému 

textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií. Pri charakteristike vzdelávacích oblastí sa dôraz kladie na rozvoj komunikačných 

kompetencií, prostredníctvom komunikačno-zážitkového modelu vyučovania jazyka, 

v kontraste s pôvodnými lingvistickými prístupmi. V tomto ohľade Program zdôrazňuje 

najmä vlastnú tvorbu jazykových prejavov, schopnosť argumentovať, pracovať 
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s informáciami, a význam ovládania cudzích jazykov interpretuje najmä ako cestu 

k pochopeniu odlišností a špecifík v spôsobe života a kultúrnych tradíciách ľudí iných 

krajín a predpoklad úspešnej komunikácie v rámci Európskej únie. 

Rámcové učebné plány pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, 

a rovnako aj pre ZŠ s vyučovacím jazykom národností stanovujú počet hodín prvého 

cudzieho jazyka na tri týždenne od tretieho ročníka, čo znamená spolu 21 hodín od 3. do 9. 

ročníka. Na prvom stupni sa vyučuje jeden z nasledovných cudzích jazykov: anglický, 

nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky.  

Zatiaľ čo nová koncepcia pedagogickej dokumentácie presne definuje všeobecné, 

medzipredmetové a jazykové kompetencie spolu s konkrétnymi lexikálnymi témami 

a lexikálnymi jednotkami, a to pre jednotlivé referenčné úrovne a pre všetky 

vyššieuvedené cudzie jazyky, metodika výučby cudzích jazykov na daných stupňoch 

ostáva pre učiteľa cudzích jazykov otvorená, rovnako ako aj výber učebných materiálov. 

Musíme však spomenúť, že oblasť metodiky vyučovania cudzích jazykov v primárnom 

vzdelávaní podnietila a podnecuje viacero výskumov. Jedným z nich je napríklad aj 

Projekt experimentálneho overovania didaktickej efektívnosti metódy CLIL na prvom 

stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov, realizovaný Štátnym pedagogickým ústavom. 

Termín CLIL (Content Language Integrated Learning) sa vo všeobecnosti definuje ako 

vyučovanie nejazykového predmetu prostredníctvom iného, ako bežne používaného jazyka 

(druhého, alebo cudzieho). Kľúčovou ideou je pritom získavanie nových vedomostí o 

nejazykovom predmete, zatiaľ čo učiaci sa zároveň získava kontakt s cudzím jazykom, 

používa a učí sa ho. Štátny pedagogický ústav začal realizovať projekt experimentálneho 

testovania efektívnosti CLIL metódy v ZŠ, s cieľom nájdenia čo najvhodnejších spôsobov 

aplikácie cudzieho jazyka do vyučovacích predmetov a výchovy, nájdenia vhodných 

obsahov, overenia vplyvu na motiváciu a výsledky žiakov a prípravy metodických a 

didaktických materiálov pre cudzie jazyky (ŠPÚ, 2008). Projekt sa začal realizovať 

v januári 2008 a skončí a vyhodnotí sa v decembri 2012. 
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2.1.2.1 Kvalifikačné predpoklady učiteľa cudzích jazykov na primárnom  
  stupni základnej školy 

Učitelia cudzích jazykov na primárnom stupni by mali podľa ŠVP spĺňať 

kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom (ISCED1). Tieto požiadavky zákon č. 317 Z. 

z. z 24.6.2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov definuje v paragrafe 7 ako „získanie profesijných 

kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu 

v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania“, pričom 

požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa prvého stupňa základnej školy je „najmenej 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“ (Z. z. č. 317/2009). Kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

ďalej upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., zmenená a doplnená 

vyhláškami č. 170/2010 a 366/2010 Z. z., ktoré okrem spomínaného stupňa vzdelania 

definujú kvalifikačné požiadavky v oblasti jazykových kompetencií kvalifikovaného 

učiteľa cudzích jazykov pre primárne vzdelávanie ako „absolvovanie štátnej záverečnej 

skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na 

katedrách jazykov univerzít, alebo štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo 

jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo osvedčenie o zložení skúšky 

z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v štátnom pedagogickom ústave 

v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo štúdium cudzieho jazyka formou 

rozširujúceho štúdia, alebo dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov 

v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.augusta 2010“ (Vyhláška č. 437/2009 

Z.z.) Vzhľadom na to, že uvedené vyhlášky a zákony explicitne nedefinujú konkrétnu 

požadovanú úroveň jazykových kompetencií  podľa Spoločného európskeho referenčného 

rámca, vychádzame z Projektu vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti cudzích 

jazykov v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných 

školách, ktorý si za cieľ pre učiteľov-elementaristov stanovil dosiahnutie jazykovej úrovne 

B2 podľa SERR s didakticko-metodologickými kompetenciami pre vyučovanie cudzieho 

jazyka na 1. stupni základnej školy.  Projekt bol pripravený a zavedený s cieľom riešenia 

širokej nekvalifikovanosti učiteľov cudzích jazykov na základných a stredných školách na 

Slovensku a zabezpečenia kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov pre prvý stupeň ZŠ, 

čím sa reagovalo na zavedenie cudzích jazykov na prvý stupeň ZŠ Zákonom o výchove 

a vzdelávaní z roku 2008. Rovnako Pedagogická dokumentácia z anglického jazyka pre 

úroveň B2 v kapitole o učebných plánoch definuje kvalifikovaného učiteľa pre 1. stupeň 
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ZŠ ako „učiteľa, ktorý dosiahne minimálnu úroveň v cudzom jazyku - B2 podľa SERR, má 

dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

a absolvoval štúdium v predmete didaktika cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu detí, alebo 

učiteľ, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov so špecializáciou cudzí jazyk 

a doplneným štúdiom v predmete didaktika cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu detí“ 

(Gadušová a kol., 2009).  

 

2.1.3 Vyučovanie cudzích jazykov v materských školách na Slovensku 

Podľa aktuálneho zákona o výchove a vzdelávaní materské školy predstavujú prvý 

stupeň našej školskej sústavy. Štátny vzdelávací program ISCED 0 pre predprimárne 

vzdelávanie „je vypracovaný na základe kontinuálneho prístupu, jednotlivé vzdelávacie 

programy školských stupňov (predprimárny, primárny, nižší sekundárny, vyšší sekundárny) 

na seba nadväzujú, a má zaradené aj prierezové témy, ... ktoré reflektujú aktuálne 

globálne, či spoločenské problémy, otázky súčasného človeka, krajiny, Európskej únie 

a sveta, podporujú utváranie hodnôt a postojov detí...“ (ISCED 0, 2008, s. 3). Napriek 

tomu aktuálny zákon o výchove a vzdelávaní koncepciu oboznamovania sa s cudzím 

jazykom na tomto stupni nereflektuje takmer vôbec. Zákon ani programy nedefinujú obsah 

ani metodiku výučby cudzích jazykov v materských školách. Z programu ISCED 0 sa 

o cudzom jazyku dozvedáme len v rámci obsahových a výkonových štandardov 

v kognitívnej oblasti, kde obsahové štandardy zahŕňajú „pasívnu a aktívnu slovnú zásobu 

v štátnom - slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina, nemčina, atď.)“ a výkonové 

štandardy pre túto oblasť sa definujú ako „komunikácia jednoduchými vetnými 

konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, a používanie spisovnej 

podoby štátneho – slovenského alebo cudzieho jazyka“ (ISCED 0, 2008, s. 19). 

Nedostatočný priestor cudziemu jazyku na tomto stupni pravdepodobne vychádza zo 

špecifického „nepovinného“ postavenia materských škôl v systéme školstva, a rovnako aj 

cudzích jazykov ako krúžkovej alebo voľnočasovej záujmovej činnosti, výsledkom je však 

absolútne nekontrolovaná aktivita, rozsiahla z dôvodu atraktivity a aktuálnosti, avšak 

potenciálne škodlivá. 

Záujem rodičov a riaditeľov materských škôl o možnosť a ponuku cudzojazyčného 

vzdelávania v materských školách je pochopiteľná, riaditelia materských škôl na tento 

záujem reagujú poskytovaním možností oboznamovania sa detí v predškolskom veku 



 

29 
 

s cudzím jazykom, a to rôznymi formami, metódami, v rôznej kvalite a kvantite. Ako sme 

už spomenuli v kapitole 1.2 laická verejnosť má tendenciu vnímať skorý začiatok 

osvojovania si cudzieho jazyka ako kľúč k úspechu a riešeniu všetkých problémov 

cudzojazyčnej edukácie, avšak riziká spojené s nedostatkom kvalifikovaných 

a kompetentných učiteľov cudzích jazykov v materských školách nemôžeme ignorovať. 

Predškolský vek je v cudzojazyčnej výučbe mimoriadne senzitívnym, ako z pohľadu 

budovania pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku, schopnosti pomerne presnej zvukovej 

imitácie, tak aj z takmer nekritického prijímania informácií.   

 

2.1.3.1 Kvalifikačné predpoklady učiteľa cudzích jazykov na predškolskom 
 stupni  

Štátny vzdelávací program ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie v kapitole 10 

definuje požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť učiteľov predprimárneho 

vzdelávania, a teda aj učiteľov cudzích jazykov na danom stupni v súlade s platnou 

legislatívou. Okrem hore uvedeného zákona č. 317 Z. z., ide o Vyhlášku MŠ SR č. 

437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. Vyhláška v prílohe uvádza požadované vzdelanie pre učiteľov materských 

škôl a špecifikuje aj jazykovú prípravu učiteľa cudzích jazykov na tomto stupni 

nasledovne: „... na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie 

uvedené v písmenách A, B a D (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prvého stupňa, 

alebo úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania) a absolvovanie štátnej jazykovej 

skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo 

do 31.decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka“ 

(http://www.zbierka.sk/). Úroveň požadovanej jazykovej úrovne podľa SERR zatiaľ nebola 

definovaná, rovnako legislatíva od učiteľov cudzích jazykov na danom stupni nevyžaduje 

absolvovanie špeciálnej metodicko-didaktickej prípravy na vyučovanie cudzieho jazyka 

pre predškolský vek. V danej situácii je otázne, do akej miery sú vedúci pracovníci 

materských škôl schopní vybrať si kvalitných, kvalifikovaných a kompetentných učiteľov 

cudzích jazykov, ak kvalifikačné požiadavky zahŕňajú len stredoškolské/vysokoškolské 

vzdelanie pedagogického zamerania a štátnu skúšku z jazyka, bez ohľadu na didaktické 

špecifiká cudzojazyčnej výučby pre danú vekovú skupinu detí.  
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2.1.4 Metodika oboznamovania detí predškolského a mladšieho školského veku 
s cudzím jazykom  

Napriek poznaniu, že na legislatívnej úrovni momentálne absentujú adekvátne 

kvalifikačno-kompetenčné požiadavky na učiteľa cudzích jazykov pre materské školy, 

rovnako ako odporúčaná metodika vyučovania cudzieho jazyka na predškolskom stupni 

spracovaná v slovenskom jazyku pre potreby učiteľov v praxi, najmä v cudzojazyčnej 

literatúre, okrajovo aj v domácej odbornej literatúre, nachádzame metodické odporúčania 

týkajúce sa obsahu i formy oboznamovania detí v predškolskom veku s cudzími jazykmi.  

Podkapitolu o metodike oboznamovanie detí predškolského veku s cudzím jazykom 

uvádzame s cieľom komparácie možností, ktoré učiteľ cudzieho jazyka na tomto stupni má 

s reálnou praxou, ktorú budeme mapovať v rámci empirickej časti práce – pozorovaním 

vyučovacích postupov a podmienok oboznamovania detí s cudzím jazykom vo vybraných 

materských školách rôzneho typu v Prešovskom a Košickom kraji. Na predškolský vek 

a materské školy sa sústredíme z dôvodu zúženia problematiky a zamerania sa na oblasť, 

ktorú považujeme za podstatne menej prebádanú a zasluhujúcu väčšiu pozornosť, ako sa 

jej momentálne prikladá. 

Didaktické zásady a metodika oboznamovania detí predškolského a mladšieho 

školského veku s cudzím jazykom stavajú na pedagogicko-psychologických špecifikách 

dieťaťa v tomto veku a na prirodzenej medzipredmetovosti predškolskej výchovy, ktorá sa 

sústreďuje na všestranný rozvoj dieťaťa v oblasti emocionálnej, osobnostnej a sociálnej, na 

rozvoj komunikačných a jazykových zručností, vedomostí a na  pochopenie sveta, na 

rozvoj expresivity a estetického cítenia, ako aj na telesný a pohybový rozvoj.  

Nesústreďujeme sa teda na cudzí jazyk a cudzojazyčnú výchovu samotnú, metódy 

a zásady uplatniteľné v kontexte oboznamovania detí s cudzím jazykom v materskej škole 

reflektujú tento proces ako integrovanú a integrujúcu zložku predškolskej výchovy 

všeobecne. Hoci sa táto podkapitola prioritne venuje predškolskému veku, zámerne sme 

názov tejto podkapitoly nešpecifikovali výlučne na predškolský vek, vzhľadom na to, že 

väčšina zásad a metód je aplikovateľná, resp. adaptovateľná na obe vekové kategórie detí, 

a medzi týmito stupňami, rovnako ako v študijnom programe pre prípravu učiteľov cudzích 

jazykov pre predškolskú a elementárnu pedagogiku, existujú prirodzené obsahové 

a metodické prieniky. 

Práca učiteľa cudzieho jazyka v materskej škole, bez ohľadu na formu a spôsoby 

akými cudzí jazyk integruje do predškolskej výchovy a predpokladá prácu a prípravu 

v nasledovných oblastiach: 
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- organizácia a riadenie cudzojazyčných aktivít/cudzojazyčnej triedy – časová, 

priestorová, materiálová, metodická a výchovná; 

- jazyk používaný v triede; 

- selekcia a adaptácia vhodných metód; 

- plánovanie, vytyčovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, zhodnocovanie 

úspešnosti vlastných aktivít, progresu a spätnej väzby zo strany detí. 

Časový manažment cudzojazyčnej prípravy v materskej škole sa týka najmä dĺžky 

jednotlivých aktivít, ktoré by sa s ohľadom na limitovanú dĺžku udržania pozornosti u detí 

predškolského veku mali často striedať a obmieňať. Väčšina autorov metodík vyučovania 

Anglického jazyka ako cudzieho jazyka (EFL) odporúča striedať aktivity každých 5 – 10 

minút, a to také aktivity, ktoré umožňujú fyzické prejavy, pohyb dieťaťa, s pokojnejšími 

(Reilly, Ward, 1997; Roth, 1998). 

U malých detí sa ďalej odporúča zaviesť pravidelné rutinné činnosti, ktoré im dávajú 

pocit istoty a zároveň ich informujú o časovom priebehu, napríklad začiatok stretnutia 

uvedie vždy rovnaká pieseň, rýmovačka, pozdrav, učiteľ si s deťmi môže dohodnúť signál, 

na základe ktorého prechádza z jednej aktivity na druhú a pod. 

Časový manažment sa ďalej týka dĺžky a frekvencie bloku aktivít cudzieho jazyka, 

resp. časovej dotácie, napr. za týždeň. Dĺžka jedného súvislého bloku aktivít by mala opäť 

rešpektovať limity daného veku a súvisiacej obmedzenej schopnosti sústrediť sa v dlhšom 

časovom rozpätí. Týždenná časová dotácia bude zrejme závislá od spôsobu, ako je cudzí 

jazyk zaradený do výchovno-vzdelávacieho programu konkrétnej materskej školy, teda či 

učiteľ oboznamuje deti s cudzím jazykom v priebehu celého dňa, ako súčasť bežných 

organizačných foriem denného poriadku, alebo len v rámci krúžkovej činnosti. 

Dobrá priestorová organizácia cudzojazyčnej triedy zvyšuje efektivitu cudzojazyčnej 

prípravy prostredníctvom zintenzívnenia a skvalitnenia interakcie medzi učiteľom a deťmi. 

Opäť s ohľadom na potrebu fyzickej aktivity detí predškolského veku je výhodné, ak 

miestnosť poskytuje dostatok priestoru na aktivity spojené s pohybom (tancovanie, 

skákanie), miesto, kde učiteľ môže vystaviť práce detí (zvyšuje to motiváciu, a 

sebahodnotenie dieťaťa), miesto, kde uloží materiálno-didaktické pomôcky, ktoré používa 

pri činnostiach. Z hľadiska uľahčenia komunikácie, ale aj z hľadiska udržania disciplíny 

ideálne rozmiestnenie detí počas cudzojazyčnej výučby je do polkruhu alebo do kruhu, aby 

deti priamo videli učiteľovu tvár. Učiteľ by mal sedieť s deťmi na jednej úrovni, „byť 

jedným z nich“. Sedenie v laviciach a frontálna výučba je nevhodná, avšak kút s lavicami 

a stoličkami poskytuje priestor na pracovné a umelecké činnosti, ktoré sú nevyhnutnou 
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zložkou cudzojazyčnej výchovy, ak sa prostredníctvom nich rozvíjajú aj jazykové 

a komunikačné zručnosti.   

Materiálové zabezpečenie cudzojazyčnej výučby detí predškolského veku sa týka 

učebných a didaktických pomôcok, učebníc/pracovných listov, zošitov, audio-vizuálnej 

techniky a všetkých vecí a objektov, ktoré dieťaťu uľahčujú pochopenie významu 

prostredníctvom fyzického sveta, ktorý ich obklopuje. Poznávanie tohto fyzického sveta 

prostredníctvom zmyslového vnímania predstavuje základný spôsob učenia sa pre dieťa 

predškolského veku. Vzhľadom na to, že oboznamovanie sa s cudzím jazykom je súčasťou 

celostného rozvoja dieťaťa, najefektívnejšie ho dieťa prijme a zafixuje si ho 

prostredníctvom aktivácie čo najväčšieho počtu vnemov. Mnohé pomôcky si učiteľ môže 

pripraviť sám, niektoré sú prirodzenou súčasťou výbavy triedy, v ktorej učiteľ pôsobí, 

napr. hračky, pastelky, nožnice, lopty atď. Scott a Ytreberg (1990) delia didaktické 

materiály pre cudzojazyčnú výučbu na tri skupiny:  

1. tie, ktoré sa dajú vyrobiť s deťmi alebo samostatne – napríklad maňušky, triedneho 

maskota, papierové bábiky, škatule na triedenie materiálov a na rôzne hry (môžu 

predstavovať stavebnicové kocky, hrady, les, dom, atď.), obrázkové karty, pexesá, 

spoločenské hry, slovné/vetné karty, knihy, kalendáre, hodiny;  

2. materiály, ktoré sa dajú kúpiť – rozprávkové knihy, mapy, tabuľky, hračky, 

stavebnice, audio-vizuálna technika; 

3. materiály, ktoré sa dajú zbierať – napr. obaly z jogurtov, stužky, staré pohľadnice, 

obrázky, rôzne druhy papiera, pečiatky, mince, gombíky, šnúrky, kúsky rôznych 

materiálov. 

Audio-vizuálna technika sa dá použiť nielen na reprodukciu hudby a obrazu, ale aj na 

nahrávanie aktivít/hodín, výstupov detí, a tak slúži zároveň ako nástroj evalvácie 

a zhodnotenia efektivity realizovaných aktivít a progresu detí v cudzom jazyku.  

Osobitnou kategóriou učebných pomôcok sú učebnice cudzieho jazyka, resp. 

pracovné zošity pripravené špeciálne pre predškolský vek a rôzne stupne pokročilosti 

v cudzom jazyku. Metodickí poradcovia niektorých vydavateľstiev dokonca pre jednotlivé 

„course books“ – čiže učebnice, vypracovali aj obsahové a výkonové štandardy, ktoré 

učiteľom výrazne uľahčujú prácu s plánovaním jazykových kurzov v prostredí materských 

škôl. Je však dôležité poznamenať, že povaha výchovno-vzdelávacieho procesu na tomto 

stupni a zároveň aj metodické príručky k týmto učebniciam nepredpokladajú výlučné 

využívanie týchto učebníc/pracovných listov počas celej vyučovacej hodiny. 
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V súlade s pedagogickými zásadami predškolskej výchovy má učiteľ cudzieho 

jazyka na výber množstvo metód, ako sprostredkovať dieťaťu cudzí jazyk. Selekciou 

vhodných metód pôsobí učiteľ na dieťa motivačne, čo pri prirodzenej absencii vnútornej 

motivácie malých detí zohráva dôležitú úlohu. Z hľadiska veku k najoptimálnejším 

metódam patrí: 

- TPR (výlučne neverbálna reakcia na verbálny podnet), 

- didaktické hry, 

- piesne, básne a rýmovačky, 

- dramatické aktivity/dramatizácia, 

- rozprávanie príbehu, storytelling, 

- praktické a umelecké činnosti facilitujúce/podnecujúce rozvoj jazyka 

v kontexte. 

Výchovná zložka cudzojazyčnej prípravy v prostredí materskej školy predstavuje 

neoddeliteľnú súčasť organizácie učiteľovej práce s deťmi, v súlade s princípmi 

všestranného rozvoja dieťaťa, a rovnako aj pre zaistenie efektívnosti oboznamovania detí 

s cudzím jazykom. Spočíva v rozdeľovaní a zadávaní úloh, zavedení rutinných činností, 

pravidiel, odmeňovaní snahy a individuálneho úspechu každého dieťaťa osobitne 

a citlivosťou a prispôsobením sa momentálnej nálade a atmosfére v celej skupine. 

V kapitole o osvojovaní si jazyka dieťaťom sme uviedli, že po dosiahnutí vekovej 

hranice 6 – 7 rokov dieťa stráca schopnosť osvojiť si prirodzenú výslovnosť v cudzom 

jazyku. Preto je z hľadiska prípravy učiteľa nesmierne dôležitá bezchybná výslovnosť, 

prízvuk a správna intonácia a tempo reči, a samozrejme aj gramatická bezchybnosť 

učiteľovho prejavu v kontakte s deťmi. Z tohto pohľadu sa nám javí ako ideálne, ak je 

dieťa predškolského veku v rámci cudzojazyčnej prípravy v čo najväčšej miere 

vystavované autentickému jazyku, napríklad prostredníctvom zvukových a obrazovo-

zvukových nahrávok, ak má možnosť komunikovať s rodeným hovoriacim, resp. ak učiteľ 

cudzieho jazyka má možnosť istej konfrontácie a korigovania svojho prejavu v cudzom 

jazyku, ktorým s deťmi komunikuje, napr. v kontakte s rodeným hovoriacim alebo 

študijným pobytom v krajine, kde sa týmto jazykom hovorí. 

Rothová (1998) v rámci jazykového prejavu učiteľa cudzieho jazyka u malých detí 

odporúča používať a vyžadovať od detí celé vety alebo frázy, pretože týmto spôsobom sa 

deťom sprostredkuje jazyk v kontexte. Tieto jazykové štruktúry budú môcť a vedieť neskôr 

použiť pri tvorení vlastných viet preto, že osvojenie si slova v porovnaní s frázou alebo 

vetou u nich prebieha s ekvivalentnou ľahkosťou. 
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Predpokladáme, že mnohí učitelia cudzieho jazyka v materských školách si kladú 

otázku, do akej miery je vhodné používať cieľový jazyk, resp. aký je vhodný pomer 

materinského a cieľového jazyka pri oboznamovaní malých detí s cudzím jazykom. 

V zásade platí, že cieľový jazyk by sa mal používať čo najčastejšie. Sú však situácie, 

najmä v úvodných fázach oboznamovania detí s cudzím jazykom, keď učiteľ musí použiť 

aj materinský jazyk. Ide najmä o udržanie disciplíny, úvodné pokyny, vysvetlenie pravidiel 

aktivít a pod. Hoci prekladové metódy u malých detí nepreferujeme, v krajnom prípade 

môžeme použiť tzv. sendvičovanie, t.j. použitie výrazu v cudzom jazyku, potom 

v materinskom a opäť ho zopakovať v cudzom jazyku (Rothová, 1998). Zaujímavou 

metódou je predstavenie maňušky alebo hračky, ktorá „hovorí“ a „rozumie“ len cudziemu 

jazyku alebo naopak len materinskému jazyku a ktorá je stálym partnerom učiteľa 

a kamarátom detí v procese ich cudzojazyčnej výchovy.  

Ďalším dôležitým javom, s ktorým sa učiteľ cudzieho jazyka u detí predškolského 

a mladšieho školského veku stretáva a ktorý uvádzajú viacerí odborníci zaoberajúci sa 

touto problematikou, je tzv. tichá fáza. Ide o obdobie v procese osvojovania si cudzieho 

(ale aj materinského) jazyka, keď dieťa jazyk intenzívne absorbuje, ale ho neprodukuje. 

Postoj učiteľa voči dieťaťu v tejto fáze by preto mal byť akceptujúci a nenásilný, mal by 

klásť dôraz na opakovanie piesní, rýmovačiek, hier a na spoločný skupinový prejav, do 

ktorého sa dieťa prirodzene zapája bez strachu zo samostatného vystupovania (Reilly, 

Ward, 1997). 

Scottová a Ytrebergová (1990) definujú dobrého učiteľa ako učiteľa, ktorý plánuje, 

je pripravený svoje plány prispôsobovať podľa potreby a vie, že musí byť pripravený na 

neočakávané situácie. Plánovanie hodín zjednodušuje prácu učiteľa, šetrí čas, poskytuje 

učiteľovi informáciu o tom, koľko jednotlivé aktivity trvajú, aké pomôcky bude na aktivity 

potrebovať. Učiteľ má možnosť plánovať vyváženosť rôznych aktivít tak, aby sa zvýšila 

ich účinnosť, aby sa zvýšila pozornosť detí a pod. Plánovanie vo veľkej miere pôsobí na 

sebavedomie a istotu učiteľa, čo sa v konečnom dôsledku prenáša aj na deti, ktoré 

oboznamuje s cudzím jazykom. 

V krátkodobom horizonte sa plánujú jednotlivé aktivity, časové jednotky, napr. 

lekcie, týždne, dlhodobé plány sa zostavujú napr. pre celý jazykový kurz, alebo ak je cudzí 

jazyk začlenený do Školského vzdelávacieho programu materskej školy, učiteľ vopred 

vypracúva obsahovo-tematické plány na fixné obdobie. 

Súčasťou plánovania je aj  hodnotenie a sebareflexia vlastnej činnosti a činnosti 

a progresu celej skupiny a jednotlivých detí. V predškolskom kontexte ešte nemôžeme 
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hovoriť o formálnom hodnotení a vzhľadom na to, že pri cudzojazyčnej výchove 

v materských školách ide najmä o vytvorenie pozitívneho vzťahu k danému cudziemu 

jazyku v rámci prvého kontaktu s ním, chápeme hodnotenie jednotlivých detí skôr ako ich 

motivovanie k ďalšej práci, poukazovanie na ich úspechy a časté povzbudzovanie 

a chválenie. Zaznamenávanie individuálneho progresu detí je však nevyhnutné z hľadiska 

plánovania hodín, zvyšovania motivácie dieťaťa a z dôvodu možnosti poskytovania 

informácií rodičom, zapojením ktorých tiež zvyšujeme vnútornú motiváciu detí k učeniu sa 

cudzích jazykov.  Ideálnym nástrojom hodnotenia vlastnej činnosti, činnosti detí, aj obsahu  

a cieľov cudzojazyčného kurzu v materskej škole je napríklad portfólio – dokumentácia 

učiteľa obsahujúca spektrum nástrojov, pracovných listov k jednotlivým aktivitám, ktoré 

učiteľ využíva, príklady produktov práce detí, audio-nahrávky, poznámky učiteľa, časový, 

napríklad týždenný prehľad obsahu, ktorý skupina prebrala, problémy, ktoré sa v procese 

oboznamovania detí s cudzím jazykom vyskytli a možnosti ich riešenia. 

 

2.1.5 Kontinuita vo výučbe cudzích jazykov medzi predškolským a primárnym 
stupňom  

Správa Slovenskej republiky vypracovaná v januári 2005 na základe dostupných 

analýz a pre potreby vypracovania Profilu štátnych vykonávacích politických nástrojov 

jazykového vzdelávania „zachytáva súčasnú situáciu v oblasti vyučovania jazykov 

a vytyčuje smery jej ďalšieho možného vývoja“, zdôrazňuje „nevyhnutnosť zavedenia 

princípu kontinuity do celého priebehu jazykového vzdelávania (pri prechode od 

základného vzdelávania na stredoškolské), do edukačných programov rôznych typov 

stredných škôl, s cieľom rozvíjať schopnosť študentov komunikovať v dvoch cudzích 

jazykoch“. V zásade však dokument rieši najmä otázku (dis)kontinuity v rámci základného 

vzdelávania a medzi základným a stredoškolským stupňom a otázky prípravy učiteľov pre 

tieto stupne. Vertikálna a transverzálna kontinuita sa označujú ako vzájomné závislé a do 

úvahy sa berú aj faktory ako nadväznosť a dostupnosť vzdelávania, spoločensko-

ekonomické faktory a potreba špeciálneho vzdelávania (kolektív autorov, 2009, s. 18). Pri 

vyučovaní cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní sa diskontinuita prejavuje najmä v  

(prirodzene) nerovnakej ponuke vyučovaných cudzích jazykov v jednotlivých typoch škôl 

a vo výraznej prevahe anglického jazyka v ponuke škôl. Žiak tak pri prechode z jednej 

školy na inú môže mať problém pokračovať v cudzom jazyku, ktorý sa začal učiť na 

pôvodnej škole, predovšetkým ak sa učil jazyk iný ako anglický. Diskontinuita nastáva aj 

medzi stupňami vzdelávania, niektorí žiaci sa začínajú učiť cudzí jazyk už od prvého 



 

36 
 

ročníka základnej školy, iní od tretieho, a preto môže nastať situácia, keď žiak nemá 

možnosť plynule nadviazať na predchádzajúce vedomosti pokračovať v ich rozvíjaní 

a nadobúdaní nových v ďalšom štúdiu.  

Dôležitou perspektívou, ktorej sa zatiaľ podľa našich informácií dostupná odborná 

literatúra na Slovensku nevenuje, je však aj diskontinuita medzi predškolským 

a základným stupňom cudzojazyčného vzdelávania. Opäť tento fakt pripisujeme 

špecifickému postaveniu cudzích jazykov v materských školách na Slovensku, cudzie 

jazyky sa na tomto stupni učia, ale sú oficiálne regulované len minimálne. Realitou však 

zostáva, že deti neprichádzajú do tretieho, resp. prvého ročníka základnej školy ako „tabula 

rasa“, ani v zmysle kontaktu s cudzím jazykom. Niektoré prichádzajú z bilingválnych rodín 

a ovládajú cudzí jazyk už pri vstupe do základnej školy, mnohé absolvovali kvalitnú aj 

menej kvalitnú cudzojazyčnú prípravu v materských školách. V tomto prípade 

diskontinuita nastáva, ak sa tieto deti začnú štandardne od tretieho, prípadne od prvého 

ročníka ZŠ (v ideálnejšom prípade) učiť cudzí jazyk opäť „od nuly“.  

Ak má byť oboznamovanie sa s cudzím jazykom v materských školách efektívne 

a zmysluplné, domnievame sa, že by malo reflektovať primárnu cudzojazyčnú edukáciu, 

koncepčne aj metodicky, malo by byť zabezpečované plne kvalifikovanými učiteľmi, 

vyškolenými pre výučbu cudzieho jazyka špecificky pre danú vekovú kategóriu detí, aby 

táto príprava bola efektívna a odborná a aby sa eliminovala prípadná raná negatívna 

skúsenosť s cudzím jazykom. 

  


