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5 Analýza a interpretácia výskumných zistení 
 

5.1 Aktuálny stav cudzojazyčnej prípravy v materských školách 
v Prešovskom a Košickom kraji 

Úloha:  

- zistiť, aká je v súčasnosti cudzojazyčná príprava a očakávaná úroveň 

osvojenia cudzieho jazyka v rôznych typoch materských škôl vo vybraných 

lokalitách. 

Použité metódy:  

- dotazník pre riaditeľov materských škôl v Prešovskom kraji,  

- dotazník pre učiteľov materských škôl v Prešovskom kraji, 

- neštruktúrované pozorovanie cudzojazyčnej výučby v rôznych typoch 

materských škôl v Prešovskom a Košickom kraji, 

- neštruktúrovaný rozhovor s riaditeľmi a učiteľmi materských škôl, v ktorých 

bolo realizované pozorovanie, na doplnenie údajov z pozorovaní 

a dotazníkov. 

Aktuálny stav cudzojazyčnej prípravy v materských školách v Prešovskom 

a Košickom kraji nás zaujímal z dôvodu zmapovania východísk a reálnych podmienok, do 

ktorých sa budúci učitelia cudzích jazykov v materských školách, ktorých na Pedagogickej 

fakulte v Prešove pripravujeme, dostanú. Prešovský a Košický kraj sú spádovým 

regiónom, v ktorom predpokladáme, že naši absolventi nachádzajú uplatnenie. S cieľom 

získania významnej výskumnej vzorky respondentov sme oslovili s prosbou o spoluprácu 

pri vyplnení dotazníka všetky materské školy v Prešovskom kraji, ktoré má vo 

svojej databáze Metodické a pedagogické centrum v Prešove (s metodickou pôsobnosťou 

pre celý Prešovský a Košický kraj). Išlo o 535 materských škôl všetkých typov. Rovnako 

výber vzorky na neštruktúrované pozorovanie sme podmienili zastúpením materských škôl 

rôzneho typu a zamerania – štátnych, súkromných, cirkevných, v obciach aj mestách.  

Otázky sme orientovali na zistenie typu materskej školy, cudzieho jazyka, s ktorým 

sa deti najčastejšie oboznamujú, spôsobu, formy a podmienok oboznamovania detí  

s cudzím jazykom a časového priestoru vyhradeného na túto činnosť. Pozorovanie sme 

zvolili neštruktúrované, aby sme umožnili vnímanie javov a situácií v ich komplexnosti 

a zachytili čo možno najviac perspektív nazerania na problematiku, čo obohatili a spresnili 
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aj následné rozhovory s učiteľmi a riaditeľmi materských škôl, na ktorých sme 

pozorovanie realizovali. 

Z oslovených 535 materských škôl v Prešovskom kraji 4 dotazníky neboli 

doručiteľné z dôvodu zmeny adresy alebo zániku inštitúcie, na dotazník nám odpovedalo 

175 riaditeľov materských škôl a 73 učiteľov materských škôl, v ktorých sa deti 

oboznamujú s cudzím jazykom. Z dotazníka pre riaditeľov materských škôl vyberáme 

položku č. 8, ktorá ilustruje podiel materských škôl, v ktorých sa deti oboznamujú 

s cudzím jazykom: 

Tabuľka 6  Realizujete vo Vašej materskej škole oboznamovanie detí s cudzím jazykom? 
 

Odpoveď Počet % podiel 
a 76 43,43% 
b 97 55,43% 
neuvedené 2 1,14% 
 175 100,00% 

 

 

Obrázok 1 Realizujete vo Vašej materskej škole oboznamovanie detí s cudzím jazykom? 

 

K tejto položke ešte respondenti uvádzali nasledujúce odpovede: 

Odpoveď 
Momentálne nie, keď sme mali učiteľku MŠ so štátnou skúškou z NJ tento jazyk sa v našej MŠ vyučoval. 
Áno aj nie. Toho roku menej, keďže práca s deťmi z minulého roku vyšla nazmar. Zaviedli sme Aj do vyuč. 
procesu v škôlke, ale v ZŠ ju budú mať až tretiaci. Tak toho roku som od toho upustila. 
Ak sa považuje rómština za Cj tak áno. 
Nie, ale v minulosti sa realizovalo pomocou lektorky a za poplatok. 
 

Pri analýze údajov z dotazníkov pre učiteľov materských škôl u 47 respondentov 

z celkového počtu 73 bolo možné identifikovať miesto školy, na ktorej pôsobia. Podľa 

zistení môžeme konštatovať, že ide prevažne o okresné mestá, príp. obce s pomerne 

44% 

55% 

1% 

Realizujete vo Vašej materskej škole oboznamovanie 
detí s cudzím jazykom? 

áno nie neuvedené 
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vysokým počtom obyvateľov v porovnaní s obcami, v ktorých sú situované materské 

školy, kde sa cudzojazyčná výchova nerealizuje.  

 
Tabuľka 7 Zoznam miest a obcí zapojených do dotazníkového šetrenia 

 
 
Mesto/Obec Počet 
Humenné 5 
Snina 5 
Levoča 4 
Kežmarok 3 
Poprad 2 
Raslavice 2 
Vranov nad Topľou 2 
Banské 1 
Bardejov 1 
Dlhé nad Cirochou 1 
Domaňovce 1 
Giraltovce 1 
Haligovce 1 
Hanušovce nad Topľou 1 
Hlinné 1 
Hranovnica 1 

Hudcovce 1 
Klčov 1 
Klenová 1 
Lemešany 1 
Lipany 1 
Lučivná 1 
Nová Ľubovňa 1 
Sabinov 1 
Slovenská Ves 1 
Stará Ľubovňa 1 
Svidník 1 
Údol 1 
Uzovce 1 
Veľká Lomnica 1 
Vyšné Ružbachy 1 
Celkový súčet 47 

 

Tabuľka 8 Percentuálny podiel respondentov z miest a obcí 
 

Miesto materskej školy Počet % podiel 
Mesto 28 59,57% 
Obec 19 40,43% 
Celkový súčet 47 100% 

 

 

Obrázok 2 Rozdelenie učiteľov podľa miesta materskej školy 

mesto 
60% 

obec 
40% 

Rozdelenie učiteľov podľa miesta materskej 
školy 
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Tento jav je možné interpretovať v súvislosti s poznatkami z pozorovaní 

a dotazníkov ako výsledok slabšieho záujmu rodičov detí, ktoré navštevujú menšie, často 

jednotriedne materské školy v menších obciach, súvisiacej nižšej potreby 

konkurencieschopnosti oproti materským školám v mestách a prítomnosťou detí zo 

sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorým sa venuje pozornosť najmä v oblasti 

osvojenia si slovenského jazyka, ktorý často neovládajú. 

90% materských škôl, v ktorých sa deti oboznamujú s cudzím jazykom, je podľa 

kritéria zriaďovateľa štátnych, 6% predstavujú cirkevné a 3% súkromné materské školy: 

 
Obrázok 3 Typ materskej školy 

Pozorovanie sme uskutočnili na štyroch štátnych materských školách (z toho dve boli 

situované v meste a dve v obci), dvoch súkromných a jednej cirkevnej materskej škole. 

Vo všetkých materských školách, kde sme realizovali pozorovanie, sa cudzojazyčná 

výchova týkala anglického jazyka, zatiaľ čo štruktúra zastúpenia iných cudzích jazykov 

prostredníctvom zistení z dotazníkov bola pestrejšia: 

Tabuľka 9 Rozdelenie respondentov podľa jazyka, ktorý vyučujú 
 

Aký cudzí jazyk vyučujete? Počet % podiel 
anglický 65 89,04% 
anglický a francúzsky 1 1,37% 
anglický a nemecký 1 1,37% 
nemecký 4 5,48% 
neuvedené 2 2,74% 
SPOLU 73 100,00% 

 

90% 
3% 

6% 

1% 

Typ materskej školy 

Štátna Súkromná Cirkevná Neuvedené 
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Tabuľka 10 Rozdelenie respondentov podľa jazyka, ktorý vyučujú 
 

V rámci dotazníka pre učiteľov cudzích jazykov v materských školách nás zaujímalo, 

aký je podiel interných (kmeňových) učiteľov, to znamená riadnych pedagogických 

zamestnancov materskej školy oproti externým učiteľom. Z odpovedí vyplynulo, že cca 

70% učiteľov cudzích jazykov pôsobí v daných materských školách v pozícii externého 

učiteľa. Je otázne, či tento fenomén nesúvisí s našim poznatkom z pozorovaní, že učitelia 

cudzích jazykov v materských školách sú väčšinou kompetentní jazykovo alebo 

pedagogicky a tento nedostatok dostáva „zelenú“ práve vo forme externej pozície učiteľa 

cudzích jazykov, ktorý s deťmi pracuje v rámci krúžkovej činnosti a z právneho statusu 

práce na základe Dohody o vykonaní činnosti mu nevyplývajú povinnosti, ktoré by mu ako 

internému zamestnancovi ukladala Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch (alebo sa na 

tieto povinnosti nenazerá tak prísne, napr. z pohľadu štátnej školskej inšpekcie). Aj 

z realizovaného pozorovania v dvoch materských školách, v ktorých pôsobili externí 

učitelia cudzích jazykov, išlo v oboch prípadoch o učiteľov, ktorí síce spĺňali požiadavku 

vzdelania a kompetencií v cudzom jazyku, s ktorým deti oboznamovali, ale obaja mali 

stredoškolské vzdelanie nepedagogického zamerania. U interných, kmeňových učiteľov 

môžeme predpokladať silnejšiu väzbu k pracovisku, čo istotne vytvára väčší pocit 

zodpovednosti a následne aj jeho premietnutie do práce – oboznamovania detí s cudzím 

jazykom. Pre ilustráciu podielu interných vs. externých učiteľov cudzích jazykov 

uvádzame obrázok č. 4. 

89% 
1% 

1% 

6% 
3% 

Aký cudzí jazyk vyučujete? 
anglický anglický a francúzsky anglický a nemecký nemecký neuvedené 
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Obrázok 4 Podiel interných a externých učiteľov cudzích jazykov 

 

S internou alebo externou pozíciou učiteľa v rámci zamestnaneckého pomeru súvisí 

aj forma, akou deti oboznamuje s cudzím jazykom v materskej škole.  Kmeňoví učitelia 

majú na výber medzi zaradením aktivít cudzojazyčnej edukácie v rámci krúžkovej činnosti 

alebo aj zaradením do rôznych bežných organizačných foriem denného poriadku, zatiaľ čo 

externí učitelia logicky môžu túto činnosť vykonávať  iba v rámci záujmového krúžku. 

Zaujímalo nás predovšetkým to, koľko učiteľov začleňuje cudzí jazyk do bežných 

organizačných foriem denného poriadku, akým spôsobom a ktorých. Odpovede na túto 

otázku obsiahnutú v rámci dotazníka pre učiteľov CJ v MŠ nám priniesli nasledovné 

informácie, ktoré uvádzame v tabuľke č. 10. 

 

Tabuľka 11 Forma oboznamovania detí s cudzím jazykom 
 

 Počet % podiel 
formou krúžkovej činnosti 62 84,93% 
začlenením do bežných organizačných foriem 9 12,33% 
neuvedené 2 2,74% 
SPOLU 73 100,00% 

 

26% 

70% 

4% 

interná učiteľka externá učiteľka 
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Obrázok 5 Forma oboznamovania detí s cudzím jazykom 

 

Tí respondenti, ktorí uvádzali, že cudzí jazyk začleňujú do bežných organizačných 

foriem denného poriadku, špecifikovali spôsoby a formy tohto začlenenia nasledovne: 

 
Komunikácia aj v priebehu dňa v triede 
V popoludňajších hodinách 
Zamestnanie* (uvedené 2x) 
Zamestnanie, ranné a popoludňajšie činnosti 
Básničky a frázy na aktuálnu tému podľa školského vzdelávacieho programu. 
Ranné cvičenie - pohybové hry spojené s riekankami. Hlavná činnosť - piesňami, riekankami, 
práca v pracovných listoch. 
Rozcvička, komunikácia, hry , kreslenie, spievanie. 
Počas RC, EH, EA napr. určujeme farby, počty, pozdravy, časti tela, zvieratká, dopr. prostriedky - 
nielen v Sj ale zároveň v Aj. 
S Cj sa deti oboznamujú v rámci edukačných aktivít v priebehu dňa podľa potreby a v závislosti od 
plnenia týždenného plánu, t.z. rozvíjanie novej slovnej zásoby na základe ŠVP, ale napr. 
zdvorilostné frázy alebo rôzne pokyny používajú a plnia kedykoľvek v priebehu denného režimu. 
V edukačných aktivitách - pri spoznávaní farieb, čísiel, zvierat, pozdravov - zároveň deti 
oboznámim aj v anglick. jazyku hravou formou. 
* starší pojem, znamená edukačnú aktivitu 
  

Z pozorovaní v materských školách sme zistili, že v súkromných školách učitelia 

dostávajú väčší priestor na zaradenie cudzieho jazyka do bežných organizačných foriem 

denného poriadku, v našom prípade to bola u oboch súkromných materských škôl 

celodenná priebežná integrácia anglického jazyka do všetkých alebo aspoň väčšiny aktivít. 

Išlo pritom buď o jednu tzv. jazykovú triedu, v ktorej učiteľka komunikovala s deťmi 

takmer výhradne celý deň po anglicky alebo o dvojtriednu materskú školu, kde sa striedali 

85% 
12% 

3% 

Forma oboznamovania detí s cudzím jazykom 
formou krúžkovej činnosti 

začlenením do bežných organizačných foriem 

neuvedené 
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kvalifikovaní učitelia anglického jazyka pre predprimárne vzdelávanie a rodený hovoriaci 

(britský lektor) s učiteľkou bez cudzojazyčnej kvalifikácie, ktorá zabezpečovala výchovno-

vzdelávaciu činnosť s deťmi v slovenskom jazyku, pričom tematicky cudzojazyčné aktivity 

kopírovali aktivity vedené v slovenskom jazyku. 

V dvoch štátnych a jednej cirkevnej materskej škole bol cudzí jazyk zaradený 

v dopoludňajších hodinách ako edukačná aktivita v trvaní maximálne 45 minút dvakrát do 

týždňa. 

Časový priestor vyhradený na oboznamovanie detí s cudzím jazykom sme 

v dotazníku zadefinovali v minútach za týždeň, vzhľadom na to, že v podmienkach 

predškolskej výchovy a vzdelávania nemôžeme hovoriť o hodinách či lekciách 

a s ohľadom na psychologicko-pedagogické aspekty dieťaťa predškolského veku sme rátali 

s nižšou časovou dotáciou na každú súvislú edukačnú aktivitu. 

Tabuľka 12 Aký časový priestor je vyhradený na oboznamovanie detí s cudzím jazykom v  
   materskej škole, na ktorej pôsobíte? 
 

Počet minút Počet odpovedí % podiel 
15 1 1,37% 
20 3 4,11% 
25 2 2,74% 
30 13 17,81% 
35 2 2,74% 
40 2 2,74% 
45 22 30,14% 
50 2 2,74% 
60 14 19,18% 
75 1 1,37% 
90 4 5,48% 

100 1 1,37% 
120 2 2,74% 

neuvedené 4 5,48% 
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12010080604020

Median

Mean

55,052,550,047,545,0

1st Q uartile 30,000
Median 45,000
3rd Q uartile 60,000
Maximum 120,000

43,612 54,069

45,000 45,000

18,641 26,152

A -Squared 3,11
P-V alue < 0,005

Mean 48,841
StDev 21,763
V ariance 473,636
Skewness 1,37836
Kurtosis 2,30895
N 69

Minimum 15,000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Čas venovaný výučbe cudzieho jazyka (min/týždeň)

 

Obrázok 6 Popisná štatistika k premennej - Čas venovaný výučbe cudzieho jazyka (min/týždeň) 

 

Keďže údaje nemajú normálové rozloženie, za strednú hodnotu považujeme medián - 

45 (čiže stredná hodnota je 45 minút). Maximálny počet minút venovaných výučbe CJ je 

120, minimálny je 15 min.  

Očakávanú úroveň osvojenia si cudzieho jazyka v materských školách respondenti 

definovali v otázke o cieľoch a zmysle cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku. 

V nasledovnej tabuľke uvádzame výpovede na túto otázku, pri opakujúcich sa 

odpovediach v zátvorke uvádzame počet opakovaní danej odpovede. 

 

Zvýšenie úrovne predškolskej edukácie, lepšia pripravenosť detí na systém vyučovania v ZŠ. 
Získať pozitívny vzťah k cudziemu jazyku. (uvedené 10x) 
Deti v predškolskom veku vnímajú cudzí jazyk ako prirodzenú súčasť života a výhodou je ich 
spontánnosť bez mechanického memorovania poznatkov.  
Predpríprava jazyka na vyučovanie na ZŠ. (uvedené 18x)  
Na CJ sa deti učia nie len slovíčka a rôzne hry, ale trénujú si aj sústredenosť aby  vstupom do školy, pre 
ne nebol šok, že musí obsedieť a vnímať učiteľa 45 min. Čo sa týka výsledku, učitelia, ktorí preberajú 
deti, ktoré  sa už učili CJ, potvrdzujú, že deti sú viac odvážne a ovládajú základy, niekedy je to ešte viac 
ako sú predpísané osnovy na 1. roč. ZŠ. 
Od ranného veku stretnutie s jazykom, pasívna a aktívna slovná zásoba, dať deťom základy CJ do 
školského vyučovania. 
Globálna spoločnosť vyžaduje globálne myslenie detí, mládeže, dospelých = tolerancia rás, iných 
kultúr, členstvo v multikultúrnej spoločnosti. (uvedené 7x) 
Poznať čo najviac slov v AJ zautomatizovať ich význam, výslovnosť. Vytvoriť prípravu pre ďalšie 
gramatické rozvíjanie AJ. 
Upútať, zaujať a motivovať  deti, naučiť sa vnímať inú melódiu, zvuk jazyka ako prirodzenú súčasť 
vzdelávania. 
Hravou formou sa naučiť slovnú zásobu (uvedené 13x): Farby, čísla, jedlo, hračky, dni v týždni a iné. 
Vedieť použiť cudzí jazyk - slovíčka v bežnej reči. 
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Spoznať, oboznámiť sa zábavnou formou s CJ. (uvedené 11x) 
Hravou formou rozširovať vedomostný a sociálno - kultúrny horizont. (Reálie, tradície, zvyky) 
Tieto deti si rýchlo zapamätávajú, počujú a cvičia posluch a výslovnosť, hravou formou sa naučia, čo 
budú ďalej rozvíjať - jazykový základ. 
Dať základy jazyka, kvôli spontánnosti  a podvedomému učeniu. Čím skôr sa začne, tým lepšie, pretože 
dieťa sa učí jazyk nenútene. 
Naučiť žiakov MŠ ako pracovať v skupine alebo individuálne v jednotlivých aktivitách vyplývajúcich z 
výučby CJ. 
Deti začínajú vnímať cudzí jazyk, ako určitú súčasť života, zvyknú si na jazyk, čím sa odstráni strach z 
nového. Ide o tvorbu záujmu o jazyk. 
Aby dieťa malo vedenie o tom, že vo svete sa rozpráva rôznymi jazykmi a formou básní, piesní a aktivít 
príťažlivých pre deti získalo základy výslovnosti a oboznámilo sa s cudzím jazykom. 
Zmyslom a cieľom cudzojazyčnej prípravy detí v predškolskom veku oboznámiť deti s CJ a priblížiť im 
ho formami blízkymi ich veku (pieseň, hra, kresba, divadlo,..) 
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom a základy predčitateľskej gramotnosti. 
Dieťa má možnosť spoznať cudzí jazyk už v rannom detstve.  
Poskytnúť im pozitívne zážitky pri nadobúdaní nových vedomostí a zručností. Rozvíjať ich 
komunikačné schopnosti. 
Vzbudiť u detí záujem a vzťah k cudziemu jazyku.  
Cudzojazyčná príprava detí predškolského veku má veľký význam hlavne pre deti, ktoré nastúpia do 1. 
roč. ZŠ a majú CJ. Pre deti, ktoré nechodili na CJ je dosť veľký šok, lebo v škole je všetko nové. Asi 
najťažšie je pre nich sústrediť sa 45 min. Keď že aj naša hodina v MŠ trvá 45 min, tak detičky sa 
postupne pripravujú. Dobré odozvy mám aj od učiteľov, ktorí ich potom preberajú po mne. Pochvaľujú 
si slovnú zásobu a množstvo hier. 
Oboznámiť deti s cudzím jazykom  (nie naučiť) - spontánnosť. Ukázať možnosť dorozumieť sa v inom 
než štátnom jazyku. Viesť detí k používaniu cudzieho jazyka ako potreby komunikovať viacjazyčne. 
Zábavnou formou ich len oboznamovať s piesňami a básničkami a zároveň podchytiť základy slovnej 
zásoby a výslovnosť. 
Lepšia a ľahšia komunikácia v rámci EÚ ako aj celého sveta, kedy sa otvárajú oveľa väčšie možnosti 
uplatnenia. 
Dieťa sa pomocou hier, piesní, básni  oboznamuje s Aj. 
Oboznámenie s CJ, deti v MŠ najlepšie prijímajú informácie zo všetkých oblastí výučby. Nie sú ešte 
zaťažené písaním a čítaním, ľahšie sa im rozpráva - spontánne. 
Prvotné oboznámenie sa s CJ. 
Prebudiť v nich nebojácnosť vyjadrovať sa v CJ. 
Dieťa sa oboznamuje s výslovnosťou a spôsobom reči hravou nenásilnou formou. 
Rozvoj všeobecnej inteligencie, rozširovanie mozgovej kapacity dieťaťa, učenie sa disciplíne. 
Audio-vizuálny prínos pre dieťa - oboznamovanie sa s cudzím jazykom. 
Odstránenie strachu a trémy komunikovať v CJ. 
Oboznámiť sa s iným (cudzím) jazykom ako takým, vzbudiť záujem o iný (cudzí) jazyk, nenásilné 
zoznámenie sa s cudzím jazykom. 
Cieľom je prvotné oboznámenie s CJ prostredníctvom rôznych foriem a metód. Výučba Cj je zameraná 
predovšetkým na komunikáciu s využívaním hravých činností. Učiteľ pôsobí v procese ako facilitátor 
(uľahčovateľ) a je partnerom vo vzťahu k dieťaťu. 
U detí predškolského veku je dôležité hlavne to, aby slovám, vetám, prípadne pokynom rozumeli, teda 
predovšetkým ide o pasívnu slovnú zásobu. Takisto je dôležité, aby k jazyku nadobudli pozitívny vzťah. 
Nemenej významný je fakt, že musia mať rečový vzor - správnu výslovnosť u fundovanej učiteľky. 
Naučiť žiakov základy Aj.  
Oboznámiť deti s CJ formou pesničiek,  riekaniek a hier. 
Oboznámiť deti s CJ, využívať pri tom ich spontánnosť a otvorenosť. Posmeliť ich, mať napočúvaný 
jazyk, hrami, riekankami a inými veku primeranými aktivitami ich posmeliť, aby nevytvárali bariéry. 
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Pre mnohých učiteľov je teda očakávanou úrovňou a cieľom cudzojazyčnej prípravy 

v materskej škole pripravenosť na vyučovanie cudzích jazykov na základnej škole, 

zoznámenie sa a vybudovanie pozitívneho vzťahu k cudzím jazykom a jazykovej 

a kultúrnej inakosti, rôznorodosti. V súvislosti s tým opäť zvýrazňujeme potrebu 

reflektovania existencie tejto prípravy na metodickej, organizačnej a legislatívnej úrovni. 

Viacerí respondenti uvádzajú ako cieľ získanie základnej slovnej zásoby alebo „slovíčok“ 

a zlepšenie komunikačných zručností. Je otázne, do akej miery si deti osvojujú tieto 

„slovíčka“ v kontexte, zo štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi vyplynulo, že rodičia 

úspešnosť dieťaťa v cudzom jazyku často hodnotia podľa kvantity izolovanej slovnej 

zásoby. To poukazuje na potrebu informovanosti nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti 

o cieľoch a zásadách cudzojazyčnej prípravy v predškolskom veku. Riaditelia materských 

škôl, ktoré realizujú cudzojazyčnú výchovu, sa v rozhovoroch vyjadrili o dôvodoch 

poskytovania takýchto aktivít ako o výsledku tlaku rodičov detí s cieľom umožnenia 

cudzojazyčnej edukácie ich detí a snahy o zatraktívnenie materskej školy prostredníctvom 

širšej ponuky edukačných aktivít. Ďalšie dôvody uvádzame v rozpracovaní Úlohy č. 4 

o miere neintencionálnych faktorov, ktoré vplývajú na oboznamovanie detí s cudzím 

jazykom v materských školách. 

 

5.2 Odborná, jazyková a metodická kompetentnosť učiteľov CJ v MŠ 

Úloha:  

- zistiť, aká je odborná, jazyková a metodická kompetentnosť učiteľov, ktorí 

vyučujú cudzí jazyk v materských školách. 

Použité metódy:  

- dotazník pre učiteľov materských škôl v Prešovskom kraji, 

- neštruktúrované pozorovanie cudzojazyčnej výučby v rôznych typoch 

materských škôl v Prešovskom a Košickom kraji, 

- neštruktúrovaný rozhovor s učiteľmi materských škôl, v ktorých bolo 

realizované pozorovanie, na doplnenie údajov z pozorovaní.  

 

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov – položky 2, 3 a 8: 
Otázky 2, 3 a 8 dotazníka pre učiteľov cudzích jazykov v materských školách boli 

zostavené s cieľom zistenia odbornej pripravenosti učiteľov CJ v materských školách, 

najmä z pohľadu zastúpenia oboch zložiek kvalifikovanosti – pedagogicko-psychologickej 
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prípravy pre prácu s deťmi predškolského veku a zároveň cudzojazyčnej kompetentnosti v 

jazyku, s ktorým učitelia CJ deti oboznamujú. Odpovede učiteľov na otázku č. 8 nám 

podávajú obraz o metodickej kompetentnosti učiteľov a sprostredkovane o plánovaní 

a koncepcii cudzojazyčnej výchovy, ktorú v materských školách realizujú. 

 
Tabuľka 13 Najvyššie ukončené vzdelanie respondentov 

 
 Počet % podiel 
stredoškolské nepedagogického zamerania 6 8,22% 
stredoškolské pedagogického zamerania 12 16,44% 
vysokoškolské 1. stupňa (Bc.), pedagogického zamerania 6 8,22% 
vysokoškolské 2. stupňa (Mgr.), nepedagogického zamerania 4 5,48% 
vysokoškolské 2. stupňa (Mgr.), pedagogického zamerania 44 60,27% 
vysokoškolské 3. stupňa (PhD.), nepedagogického zamerania 1 1,37% 

 

 

Obrázok 7 Grafické znázornenie rozloženia respondentov podľa najvyššieho ukončeného vzdelania 

 

Tabuľka 14 Ukončené typy vzdelania v oblasti cudzieho jazyka 
 

 Počet % podiel 
maturitná skúška 40 54,79% 
štátna skúška bez kvalifikácie na vyučovanie na vyučovanie cudzieho 
jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 14 19,18% 

štátna skúška s kvalifikáciou na vyučovanie cudzieho jazyka v 
predprimárnom a primárnom vzdelávaní 11 15,07% 

štátna skúška s kvalifikáciou na vyučovanie na vyučovanie cudzieho 
jazyka v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní 12 16,44% 

certifikát o vzdelaní v oblasti cudzieho jazyka 16 21,92% 
iné 19 26,03% 
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Obrázok 8 Grafické znázornenie rozloženia respondentov podľa ukončeného vzdelania v oblasti CJ 

 
Tí, ktorí uvádzali iné, uvádzali: 
7 rokov na štátnej jazykovej škole bez štátnej skúšky 
Certifikát a školenia 
1. štátna skúška z pedagogiky so zameraním na predškolskú výchovu 
2. štátna skúška z cudzieho jazyka so získaním kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka na 
strednej škole  
3. semináre organizované MPC so zameraním na metodiku a didaktiku pri vyučovaní cudzieho 
jazyka pre MŠ a ZŠ 1. stupeň. 
CLIL (uvedené 3x) 
FCE (uvedené 2x) 
Kurz v jazykovej škole 
Štátna skúška z cudzieho jazyka, kvalifikácia na vyučovanie CJ v sekundárnom vzdelávaní. 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s koncepciou vyučovania CJ na základných a 
stredných školách - vzdelávanie neukončené, v súčasnosti prebieha. 
Cambridge ESOL exams (uvedené 2x) 
5 rokov štátnej jazykovej školy 
Certifikát o absolvovaní praxe  
v MŠ v Nemecku 
Rýchlokurz Aj - trojmesačný 

 
Ak vezmeme do úvahy Vyhlášku č.437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov v znení neskorších úprav, ktorá stanovuje kvalifikačné 

predpoklady učiteľa cudzieho jazyka v materskej škole ako minimálne stredoškolské 

vzdelanie pedagogického zamerania a do 31. 12. 2013 maturitnú skúšku z príslušného 

cudzieho jazyka, z celkového počtu 73 respondentov spĺňa túto požiadavku 46 

respondentov. Zvyšných 27 učiteľov cudzieho jazyka v materských školách je podľa 

platnej legislatívy nekvalifikovaných. 
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Z dlhodobého a kvalitatívneho hľadiska ideálnou kombináciou by boli učitelia 

s minimálne 1. stupňom vysokoškolského vzdelania pedagogického smeru 

(najoptimálnejšie v odbore predškolská pedagogika alebo učiteľstvo pre materské školy) 

a štátnou skúškou z cudzieho jazyka s didaktikou pre predprimárne a primárne 

vzdelávanie. Zo 73 respondentov má takúto kvalifikáciu len 9 učiteľov. 
 
Tabuľka 15  Podľa akej metodiky postupujete pri oboznamovaní detí s cudzím jazykom   

    v materskej škole, na ktorej pôsobíte?  
 Počet % podiel 

podľa metodických príručiek k učebniciam CJ, ktoré na 
hodinách používam 33 45,21% 

podľa metodických príručiek pre učiteľov CJ pre 
predškolský a mladší školský vek 29 39,73% 

podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu 12 16,44% 
k oboznamovaniu detí s CJ pristupujem intuitívne, neriadim 
sa žiadnou konkrétnou metodikou 15 20,55% 

iné 8 10,96% 
 

 

Obrázok 9 Podľa akej metodiky postupujete pri oboznamovaní detí s cudzím jazykom    
   v materskej škole, na ktorej pôsobíte? 

 

Tí, čo uvádzali „iné“, uviedli: 

Angličtina pre najmenších (Marie Zahálková) (uvedené 2x) 
Program F. EDESTA 
Metodická príručka pre učiteľov AJ v MŠ 
Taddy's train + metodika pre učiteľov, prac. zošit, CD 
Mám vypracovaný vlastný  plán v súlade so ŠKVP, témy týždňa v ŠKVP korešpondujú s okruhom 
Aj na daný týždeň. 
First Friends 1 - 300 K First Friends 1 - Aktivity Book  First Friends - CD Autor: Susan Lannuzzi 
(Oxford)  
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 Podľa akej metodiky postupujete pri 
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Z dôvodu, že štátny a školský vzdelávací program sa ešte len pripravuje a dostupnej literatúry je 
nedostatok. 
Používam učebnice pre predprimárne vzdelávanie 
Kombinácia a) a d) 
Podľa Asherovej metódy 
Vlastný vypracovaný plán 
 

Z odpovedí respondentov vyplýva, že najväčší počet respondentov na hodinách 

používa učebnice, resp. pracovné listy a metodické odporúčania a návody čerpá 

z príslušných metodických materiálov k týmto učebniciam. Cca 20% respondentov sa 

neriadi žiadnou konkrétnou metodikou, čo môže, ale nemusí signalizovať istú 

neprofesionálnosť v prístupe. Z priameho pozorovania práce niektorých učiteľov a 

z následného štruktúrovaného rozhovoru s nimi sme však videli, že intuitívne zvládali 

svoju činnosť veľmi efektívne. Intuitívny postup ich viedol k zbieraniu a vytváraniu istých 

portfólií činností, ktoré sa u detí stretli s úspechom a pri opakovanom používaní priniesli 

adekvátne výsledky. Metódou „pokusu a omylu“ sa rovnako intuitívne dopracovali 

k aplikácií zásad, metód a aktivít, použitím ktorých zaznamenali v ich konkrétnych 

podmienkach a v konkrétnej skupine detí najvýznamnejší progres. 

Pomerne malý počet odpovedí (napriek tomu, že respondenti pri tejto otázke mohli 

označiť viacero odpovedí) venovaný odvíjaniu voľby metodiky zo štátneho a školského 

vzdelávacieho programu, spolu s poznatkami zo štruktúrovaného rozhovoru s učiteľmi je 

možné interpretovať aj ako odraz nedostatku priestoru venovaného odporúčanej metodike 

a vôbec problematike oboznamovania detí predškolského veku s cudzím jazykom v rámci 

Štátneho vzdelávacieho programu a všetkých záväzných a metodických materiálov, 

ktorými sa učitelia materských škôl riadia. 
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5.3 Analýza metodických postupov vyučujúcich CJ na predškolskom stupni 

Úloha:  

- skúmať a analyzovať konkrétne metodické stratégie a postupy vyučujúcich CJ 

na predškolskom stupni a reakcie detí na tieto postupy. 

Použité metódy: 

- neštruktúrované pozorovanie edukačných aktivít učiteľov cudzích jazykov vo 

vybraných materských školách v Prešovskom a Košickom kraji, 

- následné neštruktúrované rozhovory s učiteľmi cudzích jazykov na doplnenie 

informácií. 

 

V súvislosti s problematikou zásad a metodiky práce učiteľa cudzích jazykov s deťmi 

predškolského a mladšieho školského veku, ktorá je podstatnou súčasťou študijného 

programu pripravujúceho budúcich učiteľov v tomto odbore, nás zaujímalo, do akej miery 

a akým spôsobom tieto zásady a metódy uplatňujú učitelia CJ priamo v praxi. Vzhľadom 

na neprebádanosť a deficit informácií o tejto problematike, sme sa rozhodli pre 

neštruktúrované pozorovanie ich činnosti, ktoré sme vyhodnocovali s ohľadom na 

diferencovanosť a špecifiká jednotlivých materských škôl rôzneho typu a zamerania. Išlo 

o priame pozorovanie, ktoré nám umožnilo zachytiť atmosféru realizovaného 

oboznamovania detí s cudzím jazykom a reakcie detí na podnety zo strany učiteľa, ale 

zároveň istým spôsobom viac či menej ovplyvňovalo prirodzenosť učiteľovho prejavu. 

Odrazilo sa to najmä v snahe učiteľa o prezentovanie všetkého, čo už deti „dokážu“, 

namiesto prirodzeného priebehu hodiny s uvedením napr. nových prvkov – hier, piesní atď. 

Aj na otázku, aké boli ciele cudzojazyčných aktivít, títo učitelia uvádzali „upevnenie 

poznatkov“ alebo  „opakovanie slovnej zásoby“. Na druhej strane, otvorenosť 

neštruktúrovaného pozorovania doplnená informáciami z následného rozhovoru s učiteľmi 

nám odhalila pre nás nové poznatky a súvislosti. 

Všímali sme si, ktoré metódy a prístupy učitelia využívali v rámci aktivít a ako na ne 

deti reagovali. Najčastejšie používanými metódami boli TPR (metóda neverbálnej reakcie 

na verbálny podnet) zakomponované do pokynov a hier, rôzne didaktické hry, piesne, 

rýmovačky a dramatizácia príbehu/rozprávky. Zaznamenané reakcie detí na podnety zo 

strany učiteľa v rámci týchto aktivít boli všetky veľmi pozitívne a poukazovali na 

obľúbenosť týchto foriem oboznamovania sa s cudzím jazykom. Hoci údaje o časovom 

trvaní jedného súvislého bloku edukačných aktivít v cudzom jazyku sme si zaznačovali, 
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zaujímavejším fenoménom sa stalo zvládanie prirodzeného znižovania pozornosti detí po 

cca 30 minútach práce a spolupráce detí s učiteľom. V tomto bode sa jasne prejavovala 

prítomnosť alebo absencia didaktickej pripravenosti na špecifiká predškolského veku, 

konkrétne nerešpektovanie časového rozpätia, v ktorom je dieťa predškolského veku 

schopné udržať pozornosť. V materských školách, kde blok edukačných aktivít 

v anglickom jazyku prevyšoval 30 minút a kde pôsobili učitelia bez pedagogického 

vzdelania a vzdelania v oblasti didaktiky cudzieho jazyka pre predškolský vek, sa postupne 

zhoršovala motivácia  a koncentrovanosť detí v rámci aktivít, čo v konečnom dôsledku 

spôsobovalo veľký nápor na psychickú pohodu a vyrovnanosť učiteľa. Aplikáciou zásady 

striedania dynamických aktivít s pokojnejšími, napríklad pracovnými činnosťami by sa 

snaha učiteľa v tomto prípade oveľa viac zefektívnila. Na druhej strane však vďaka 

výrazne silným jazykovým kompetenciám učiteľa vykazovali deti korektnú a čistú 

výslovnosť, používali celé vetné konštrukcie a rozumeli jazyku v kontexte bez potreby 

prekladu a „sendvičovania“. Rovnako sa absencia osvojenia si didaktických zásad v rámci 

štúdia prejavila u niektorých učiteľov limitovanou škálou používaných metód a materiálov 

pri oboznamovaní detí s cudzím jazykom.  

V jednotlivých materských školách, v ktorých sme realizovali pozorovanie, sme  

ďalej zaznamenali, ako prostredie a vybavenie tried, priestoru, v ktorom oboznamovanie 

detí s cudzím jazykom prebiehalo, rôzne vplývalo na výber aktivít a metód zo strany 

učiteľa a následne aj na reakcie detí. Malé priestory bez možnosti voľného pohybu detí 

a vytvorenia zón pre rôzne aktivity a pomôcky obmedzovali učiteľa na výber statických, 

sedavých aktivít, ktoré deti rýchlo vyčerpávali a bez možnosti prirodzených fyzických 

prejavov – státia, sadania, skákania, tancovania, atď. sa pre deti stávali frustrujúcimi 

a namáhavými, čo malo za následok stratu záujmu a problémy s disciplínou. 

Deti živo reagovali na hudobné podnety, napríklad známe piesne a hudobné znelky 

reprodukované prostredníctvom CD-prehrávača alebo na vizuálne a hmatové podnety vo 

forme farebných obrázkových kariet, hračiek alebo iných didaktických pomôcok, o ktorých 

s učiteľom komunikovali a ktoré popisovali, používali, triedili.  

Zaujímavým fenoménom bolo používanie materinského verzus cudzieho jazyka. 

V súkromných materských školách, kde bol anglický jazyk ako cudzí jazyk integrovaný do 

rôznych bežných organizačných foriem denného poriadku celodenne a v jednej štátnej 

materskej škole, ktorá uplatňuje intenzívnu formu oboznamovania detí s cudzím jazykom 

päťkrát do týždňa po dve hodiny, učiteľky komunikovali s deťmi výhradne v anglickom 

jazyku, aj keď niektoré deti (išlo najmä o mladšie deti alebo deti, ktoré boli v kolektíve 
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relatívne krátko) odpovedali v materinskom jazyku. V ostatných materských školách išlo 

o kombinovanie anglického a slovenského jazyka v rôznych pomeroch, v jednom prípade 

dokonca o skloňovanie anglických slov podľa pravidiel slovenského jazyka – napr. 

„vezmeme si teddy bear-a“. Poukazovalo to opäť na nedostatočnú metodickú pripravenosť 

daných učiteľov, ktorí takýmto spôsobom udržiavali pozornosť alebo disciplínu detí 

v skupine. 

Z nášho pohľadu dôležitým poznatkom boli aj nedostatky väčšiny pozorovaných 

učiteľov v zvukovej stránke ich prejavu v cudzom jazyku. Často sme sa stretávali so 

silným „slovenským“ prízvukom alebo nesprávnou výslovnosťou niektorých slov, ktoré 

deti prirodzenou imitáciou presne kopírujú, najmä ak nemajú možnosť konfrontácie s iným 

komunikačným vzorom. Tento fenomén poukazuje na dôležitosť excelentného zvládnutia 

jazyka používaného v triede, vo všetkých jeho rovinách.  

 

5.4 Vplyv neintencionálnych činiteľov na cudzojazyčnú edukáciu v MŠ 

Úloha:  

- skúmať, ako vybrané neintencionálne činitele (strategické zázemie, 

vybavenosť MŠ a pod.) vplývajú na cudzojazyčnú edukáciu v MŠ. 

Použité metódy: 

- dotazník pre riaditeľov materských škôl v Prešovskom kraji, 

- neštruktúrované rozhovory s riaditeľmi vybraných MŠ v Prešovskom 

a Košickom kraji, 

- neštruktúrované participačné pozorovanie činnosti učiteľov cudzích jazykov 

vo vybraných materských školách v Prešovskom a Košickom kraji, 

- následné neštruktúrované rozhovory s učiteľmi cudzích jazykov na doplnenie 

informácií. 

 

Cieľ skúmania vplyvu neintencionálnych faktorov na cudzojazyčnú edukáciu 

v materských školách sme si zvolili s vedomím, že tieto faktory vytvárajú okolnosti, 

podmienky determinujúce mieru úspešnosti pôsobenia učiteľa cudzích jazykov v materskej 

škole. Pod neintencionálnymi faktormi teda rozumieme okrem iného strategické zázemie 

jednotlivých materských škôl – akú dôležitosť cudziemu jazyku a pôsobeniu učiteľov 

cudzích jazykov v materských školách prisudzuje vedenie – riaditelia materských škôl. 

Zaujímalo nás, aké sú podľa nich optimálne podmienky pre efektívne zaradenie 
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cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku, ako vnímajú úlohu štátu v procese 

cudzojazyčnej prípravy v materských školách, a aké by z ich pohľadu mali byť minimálne 

kvalifikačné požiadavky na učiteľa cudzieho jazyka v materskej škole. Prostredníctvom 

dotazníka sme ďalej zisťovali, aké okolnosti vedú riaditeľov MŠ nezavádzať cudzí jazyk 

do kurikula/ ponuky MŠ, a naopak, ak oboznamovanie s cudzím jazykom v materskej 

škole zaviedli, z akých dôvodov sa tak rozhodli a akým spôsobom podporujú cudzojazyčnú 

výučbu v materskej škole.  

Ďalším neintencionálnym faktorom z nášho pohľadu sú fyzické podmienky, 

v ktorých sa deti v materských školách s cudzím jazykom oboznamujú. Tie sme skúmali 

pýtaním sa na ideálne (zo strany riaditeľov) a reálne (zo strany učiteľov) materiálno-

technické vybavenie materskej školy/triedy, v ktorej sa oboznamovanie detí s cudzím 

jazykom realizuje. V rámci pozorovania sme tieto podmienky vnímali aj ako súčasť 

cudzojazyčnej prípravy detí v materských školách a vplyv týchto podmienok na prácu 

učiteľa a detí sme uviedli v kapitole č. 5.3 o konkrétnych metodických postupoch učiteľov 

cudzích jazykov a reakciách detí na tieto postupy. 

 Už spomínanú úlohu cudzieho jazyka v prostredí predškolskej výchovy 

a vzdelávania sme zisťovali otázkou o zakomponovaní cudzojazyčnej výučby do 

Školského vzdelávacieho programu konkrétnej materskej školy. 

Aj keď si uvedomujeme, že neintencionálnych vplyvov, ktoré v tejto problematike 

existujú je viac, a pôvodne sme plánovali skúmať aj ďalšie (napríklad vplyv socio-

kultúrnej úrovne rodiny na osvojovanie si cudzieho jazyka dieťaťom) so zreteľom na 

časové a obsahové limitácie sa nazdávame, že ďalšie rozpracovanie tejto problematiky by 

sa malo stať predmetom osobitného skúmania. 

 Väčšinu položiek v dotazníku pre riaditeľov materských škôl sme zvolili otvorenú s 

cieľom získania čo najväčšieho množstva nových informácií (s ohľadom na nedostatok 

vstupných informácií z predchádzajúcich výskumov v tejto oblasti). Respondenti nám 

poskytli naozaj bohatú škálu názorov, skúseností a poznatkov, ktoré nám spolu podávajú 

komplexný obraz o podmienkach, do ktorých učiteľ cudzieho jazyka pre predškolskú 

pedagogiku vstupuje. Všetky relevantné a čitateľné výpovede sme preto zaradili do 

prehľadnejšej tabuľkovej formy a uvádzame ich s následným komentárom (pri identických 

odpovediach sme opäť v zátvorke uviedli počet ich opakovaní). 
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Aké by z pohľadu riaditeľov materských škôl v Prešovskom kraji boli optimálne podmienky 

pre efektívne zaradenie cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku? 

 
Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách 
Naša MŠ je jednotriedna škola s väčším počtom trojročných detí. Optimálne podmienky pre 
cudzojazyčnú školu, by boli v MŠ s viacerými triedami. 
Didaktická technika, pracovné zošity, knihy, dostatok lektorov, kvalifikovaných pedagógov,  
možnosť výučby angličtiny v MŠ bezplatne. 
Dostatok kvalifikovaných učiteliek, finančných prostriedkov. (uvedené 7x) 
Mať v MŠ aspoň jedného kvalifikovaného uč. cudzieho jazyka. (uvedené 7x) 
Začlenenie do bežných organ. foriem denného poriadku prostredníctvom edukačných aktivít 
(uvedené 7x) 
1. Dostatočný počet deti - záujemcov pre cudzí jazyk 2. Kvalifikovaný pedagóg cudzieho jazyka. 
Časovo od 9:00 h do 11:00 h, k dispozícii trieda pre výučbu jazyka. 
Zakomponovať cudzojazyčnú prípravu do štátneho a školského vzdelávacieho programu v 
nadväznosti na ZŠ. Finančná stránka, rovnaká skupina detí (väčší počet) 
Záujem rodičov, kvalifikované učiteľky, nadväznosť na 1. stupeň. 
Mal by byť vyhradený pedagóg, ktorý by sa touto výučbou zaoberal. V prípade zmiešanej skupiny, 
mala by byť vyhradená trieda pre výučbu s určitými pomôckami - magnetická tabuľa a rôzne 
metodické pomôcky - CD, nejaké metodické tabuľky - aby si deti hravou formou osvojili poznatky. 
Kvalitne vybavená samostatná miestnosť na výučbu CJ (did. materiál, počítač, programy na 
výučbu CJ...). Výborný lektor (učiteľ) s pedagog. vzdelaním, výučba kedykoľvek v priebehu dňa. 
1. Kvalifikovaný pedagóg v oblasti cudzieho jazyka v kombinácií s pedagogickou a odbornou 
spôsobilosťou pre predprimárne vzdelávanie (aspoň 1 v každej MŠ) 
2. Vybavenie MŠ didaktickou technikou 
3. Doplnenie štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 o výkonové a obsahové štandardy z 
cudzieho jazyka. 
Vzdelanie pedagogických pracovníkov na danej úrovni, vybavenie MŠ po technickej stránke, 
záujem rodičov a detí. 
Kvalifikovaná učiteľka v oblasti CJ, materiálno - technické pomôcky, učenie hrou. 
Kvalifikovaná učiteľka, ktorá je zamestnankyňou MŠ a ovláda CJ. Vhodný, upravený priestor 
(kútik) na realizáciu CJ, viď bod č. 7 
Aby každá učiteľka ovládala cudzí jazyk a takto by bolo možné denné zaraďovanie cudzích slov vo 
výchovno - vzdelávacom procese. 
Ak by oboznamovanie detí s cudzím jazykom nebolo podmienené štátnou záverečnou skúškou 
učiteľky. Vyčlenenie finančných príspevkov na odmeňovanie. 
Cudzojazyčnú prípravu v materských školách realizovať s pedagógmi pre predškolské vzdelanie. 
Kmeňová učiteľka, ktorá by zabezpečovala cudzojazyčná príprava, zaradiť cudzojazyčnú prípravu 
aspoň 2x do týždňa, dostatok pomôcok 
Realizácia cudzojazyčnej prípravy v dopoludňajších hodinách. Kvalitní lektori (Nie teoretici - ale 
blízki malým deťom) 
Dostatok metodického a názorného materiálu, dostatok didakt. pomôcok, školenia pre súčasný, 
prípadne ďalší kvalifikovaný personál. 
Kvalifikovaný učiteľ, dostatok materiálnych pomôcok, záujem rodičov, vpracovanie plánov na 
výučbu CJ. 
Vyučovanie CJ na škole kmeňovou - internou učiteľkou. 
Znalosť cudzieho jazyka učiteľkami, dostatok pomôcok k cudzojazyčnej príprave. 
Kvalifikovaný učiteľ, menší počet detí v triede, metodika, didaktické pomôcky, nahrávky, 
materiálno - tech. vybavenie. 
Kvalifikovaný pedagóg pre daný jazyk, záujem rodičov, bezplatné vyučovanie počas pobytu 
dieťaťa v MŠ 
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Dostatok kníh a materiálu pre cudzojazyčnú prípravu detí. Zabezpečenie učebných pomôcok. 
Stála pracovná sila, aspoň čiastočné finančné dotácie na výučbu, alebo bezplatné pre deti predšk. 
veku. 
Aby v zmiešanej skupine neboli deti mladšie ako 3 r. 
Aj na IKT - PC, lektor Aj - pracuje v MŠ, učebňa + interaktívna tabuľa, pokračovať vo výučbe aj v 
1 triede..ZŠ Pre 3r AJ v MŠ vyučujeme 
1. Kvalifikovaná učiteľka    2. Dostatok UP    3. Dobrá spolupráca s rodinou 
Na malých MŠ v dedinách aj keď je z pozície vedenia MŠ vytvorené podmienky, často 
nezoženieme dobrého lektora, alebo je to pre rodičov finančne náročné a často nemajú záujem. A 
ak je malý záujem, nepríde lektor, pretože sa mu to nevyplatí cestovať za napr. 5 deťmi. 
Efektívne zavedenie cudzojazyčnej prípravy je také, ktoré prebieha v rámci edukačnej činnosti a 
prebieha dopoludnia a zabezpečuje ju kmeňová učiteľka MŠ. Nemáme tým na mysli samostatnú 
aktivitu napr. 2x týždenne, ale každý deň v čase podľa zváženia učiteľky. Táto činnosť musí byť 
plánovaná. 
Priestorové, materiálno - technické, personálne. 
Jazyková učebňa, kvalifikovaný pedagogický zamestnanec. 
Vysokoškolský vzdelaný pedagóg s aprobáciou pre MŠ, pracovné zošity, pevný čas v dennom 
režime na CJ - denne, jasná metodika práce, samostatná trieda 
Kvalifikovaný učiteľ CJ, dostatok didaktického materiálu pre výučbu CJ. 
Zriadenie interaktívnej triedy v MŠ s kompletným vybavením. 
Priestory primerane vybavené materiálne a technicky. 
Kvalifikovaný učiteľ a vytvorené vhodné podmienky na výučbu CJ. 
Podmienky  v MŠ aspoň v našej sú podmienky optimálne, ale nechala by som prípravu len v rovine 
dobrovoľnosti a formou krúžkov. 
1. Materiálno technické vybavenie 2. Kvalifikovaný pedagóg 3. Odborná literatúra 
Aby neboli zaraďované do MŠ deti mladšie ako 3 roky. 
Denná príprava, vždy z inej oblasti 
Kvalifikovaný učiteľ, aspoň minimálne pomôcky. 
Dostatok pomôcok. Dostatok financií 
Optimálne podmienky by boli vtedy, keby naša MŠ mala k dispozícií všetky audiovizuálne a 
didaktické pomôcky, ktoré na oboznámenie detí s CJ potrebujeme ale nemáme. 
Učiteľ MŠ so štátnicou z CJ, prirodzené zaradenie CJ v priebehu dňa - predmety súvisiace s 
aktivitami pomenovať v slovenskom jazyku, ale i v inom. 
Aby cudzí jazyk vyučovala učiteľka MŠ, ktorá v danej MŠ pracuje, alebo iná učiteľka MŠ, ktorá 
ovláda cudzí jazyk a prax s deťmi. 
Vhodná miestnosť, vybavenie aspoň CD prehrávačom (počítačom), podrobné vysvetlenie potreby 
aj (príp. iných jazykov) rodičom, dohodnúť vhodný čas, najmä na viactriednej MŠ, aby bol 
dodržaný denný poriadok. Rozšírený ŠVP o špecifické ciele v cudzojazyčnej príprave. 
Aktualizačné vzdelávanie učiteliek - možnosť každodennej konverzácie. 
MŠ by mala mať priestor na výučbu množstvo pomôcok a kvalifikovaného učiteľa. (uvedené 7x) 
Záujem rodičov, kvalifikovaný učiteľ, dostatok did. materiálu a pomôcok na vyučovanie CJ, 
priestorové zabezpečenie (trieda) 
Ovládanie cudzieho jazyka - priamo učiteľkou MŠ. 
Sprístupniť lektorom priestory, materiál, na výrobu cudzojazyčnej prípravy AJ. 
Poskytnutie priestorov, materiálneho vybavenia 
Učiteľ cudzích jazykov s patričným vzdelaním, dobrá vybavenosť školy modernými učebnými 
pomôckami. Lepšia zainteresovanosť vedenia školy, pomoc pri hľadaní lektora. 
Dostatok financií na ohodnotenie učiteľa. 
Zvlášť zariadená učebňa, kde by nemala chýbať napr. interaktívna tabuľa, didaktická technika. 
Vedenie MŠ by malo umožniť cudzojazyčnú prípravu, podporovať ju, podľa podmienok a 
možností zriaďovateľa zabezpečiť aj bezplatnú prípravu. 
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Kvalifikovaní pedagógovia - zamestnanci MŠ, učebňa CJ. 
Zabezpečiť priestory, vhodný čas pre výučbu, kvalifikovaného zamestnanca - z pedagogickým 
zameraním, CD-DVD, knihy. Umožniť výučbu  popoludňajších hodinách spolupracovať s 
pedagógom vyučujúcim daný cudzí jazyk. 
Zriadiť triedu s takými deťmi. 
Chýba priestorové vybavenie, keďže sa jedná o jednotriednu, deti sa navzájom rušia a nie je možné 
delenie. 
5, 6 ročné deti, so správnou výslovnosťou, nám sa osvedčil metodický materiál, oboznamovanie sa 
so základmi Aj. (Schválené MŠSR č. 35/2000 - 41 zo dňa 15. 2. 2000) 
Vyučovanie cudzieho jazyka všetkých detí hravou formou - kvalifikovanou učiteľkou MŠ, ktorá 
deti pozná a dokáže využiť všetky pomôcky, metodické listy a iný učebný materiál z MŠ, aby 
oboznamovanie s CJ nadväzovalo na primárne vzdelávanie. Učiteľka, ktorá maturuje z CJ a je 
spôsobilá učiť v MŠ, dá dostatočné základy dieťaťu z CJ. 
Kmeňový učiteľ, ktorý by mal príplatok napr. ako triedny učiteľ, príslušné vzdelanie, a venoval sa 
deťom aspoň 3x do týždňa. 
Aby učiteľka  v MŠ pri oboznamovaní s cudzím jazykom nemusela mať štátnu skúšku z AJ a tá, 
ktorá má certifikát alebo skúšku nemusela mať pedagogické minimum. 
Odborná príprava lektora, met. materiál: literatúra, obrázky, prac. listy, didaktická technika: CD, 
hry. 
Primeraný počet detí (nie veľa) k výučbe, audiotechnika 
Výučba cudzieho jazyka bude narúšať denný poriadok v MŠ. 
Učiteľky MŠ s maturitou z Aj ako najnižšie vzdelanie z cudzieho jazyka. Dataprojektor, notebook, 
biela magnetická tabuľa, dostatok materiálu. Semináre pre učiteľky MŠ na sprostredkovanie metód 
efektívneho vyučovania. 
Kvalifikované učiteľky, audio - vizuálne a didaktické pomôcky. 
Učiteľ MŠ s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa - ukončené vzdelanie výučby cudzieho jazyka v 
rámci štúdia bakalárskeho stupňa. Takto vzdelaní učiteľ vykonáva vých. - vzd. proces v cudzom 
jazyku 2 hod. v dopoludňajšom čase (nie ako krúžok). Intenzívna komunikácia. 
Zriadená trieda pre výučbu cudzieho jazyka, metodický materiál, dostatok finančných prostriedkov 
na zakúpenie učebných pomôcok. 
Zabezpečenie výučby CJ v poobedňajších hodinách pre deti. 1. rok vstupom do ZŠ. 
Personálne zabezpečenie cudzojazyčnej príp., príp. dohodu s externým pracovníkom. Priestorové 
zabezpečenie. Materiálne podmienky - uč. pomôcky, eduk. CD, DVD, interakt. tabuľa, finančné 
ohodnotenie vyučujúceho - ak pochádza z kolektívu PZ. Cudzojaz. príprava - iba 5-6 ročné deti, so 
správnou výslovnosťou. 
Optimálne by bolo mať v kolektíve minimálne 2 kvalifikované (alebo zaškolené) učiteľky 
dostatočne vybavenie škôl. Od metodik - po technické vymoženosti dnešnej doby. 
Kvalifikovaný učiteľ cudzieho jazyka v MŠ, učebné pomôcky k vyučovaniu cudzieho jazyka. 
Vlastniť primerané metodiky, vlastniť primerané audio-vizuálne a didaktické pomôcky, mať aspoň 
dvoch kvalifikovaných učiteľov. 
Samostatná miestnosť pre výučbu cudzieho jazyka vybavená počítačmi, didakt. pomôckami a 
audiotechnikou. 
Kvalita riadenia personálu, detí, manažmentu, rodičia, kvalita MŠ závisí od štátnej školskej 
politiky, legislatívy, učebných osnov, programy, prof. Prístup k práci s deťmi, k rodičom a 
verejnosťou efektívnosť posudzujeme podľa stupňa dosiahnutia cieľov, dobrej povesti školy, 
informovanosťou verejnosti, zaručená kvalita výučby CJ . systémom kontroly, optimálne 
podmienky - ďalšie vzdelávanie, zvyšovanie odbornosti, informácie zo vzdel. podujatí, kvalitné 
edukačné činnosti. 
V každom prípade kvalitný komunikačný vzor, jazykovo zdatný učiteľ 
Učiteľka so štátnou skúškou z príslušného jazyka. 
Ak by sa AJ učil už od 1. ročníka ZŠ, vyučoval by sa aj v MŠ. U nás sa vyučuje AJ až od 3. 
ročníka, takže čo by sa naučila v MŠ, zabudli by, keby mala 2 roky pauzu v AJ, kým by boli 
tretiaci. 
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Správna výslovnosť hlások u detí, primeraná rozumová vyspelosť deti, záujem a znalosť jazyka 
oboma učiteľkami v triede, vhodne podnecuje materiálne podmienky, spolupráca a kontinuita aj s 
domácom prostredí. 
Kvalifikovaný pedagóg, základné podmienky pre výučbu - využitie IKT vo vyučovaní 
Kvalifikovaní učitelia, didaktická technika 
Kvalifikovaný učiteľ, dostatok did. pomôcok, záujem rodičov detí o cudzí jazyk, bezplatnosť za 
výučbu CJ. 
Znalosť cudzieho jazyka u všetkých pedagogických zamestnancov 
V popoludňajších hodinách, po odpočinku detí. V žiadnom prípade nie na úkor odpočinku detí. 
Vedenie MŠ by malo vytvoriť také optimálne podmienky, ktoré by zabezpečili vzdelanie 
pedagógov týkajúce sa cudzojazyčnej prípravy detí. 
Vytvorený samostatný priestor pre výučbu cudzieho jazyka, viac pomôcok, pracovných zošitov. 
Trieda vybavená uč. pomôckami - didaktikou 
Samostatná trieda, interná učiteľka ovládajúca CJ interaktívna tabuľa 
Ak by kvalifikačné podmienky spĺňali aspoň dvaja pedagógovia c MŠ. 
Nakoľko je naša trieda heterogénna a prevažná väčšina detí je rómskeho pôvodu nemôžeme si 
dovoliť výučbu cudzieho jazyka, musíme im dávať základné prvky sebarealizácie a naučiť najprv 
slovenský jazyk. 
Technické vybavenie - PC, interaktívna tabuľa, program na PC zameraný na výučbu cudzieho 
jazyka v MŠ (obrázok + slovenská výslovnosť + cudzojazyčná výslovnosť + súbor jednoduchých 
básni a piesní v cudzom jazyku + ich nahrávky). Všetky učiteľky by mali mať absolvovaný kurz, 
aby ovládali aspoň základy a vedeli deťom pomenovať veci okolo seba + aspoň jedna učiteľka by 
mala riešiť odbornú prípravu pre deti, ktoré sa chcú intenzívne venovať jazyku. 
Priestorové podmienky, materiálno - technické zabezpečenie, kvalifikovaná učiteľka, bezplatné 
vyučovanie CJ 
Didaktické pomôcky, audio-vizuálne pomôcky. Kvalifikovaný učiteľ 
Mať učiteľku na cudzí jazyk z vlastných radov, ktorá by deti s cudzím jazykom oboznamovala deti 
v priebehu celej zmeny - s dodržaním zásad postupnosti, primeranosti atď. 
Efektívne zavedenie cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku by bolo podľa mňa vtedy, 
keď by boli už učiteľky predškolskej prípravy počas štúdia na stredných a vysokých školách 
pripravované na cudzojazyčnú prípravu, a po skončení strednej alebo vysokej školy pre 
predprimárne vzdelávanie by dosiahli certifikát aby mohli realizovať cudzojazyč. prípravu na 
škole, v ktorej budú učiť. Takto by sa cudzojazyčná príprava mohla realizovať nielen na veľkých 
školách, ale aj na hociktorej dedine na Slovensku. Školský vzdelávací program na hociktorej MŠ 
by bol obohatený o cudzojazyčnú prípravu. 
Bohatšie vybavenie triedy - pomôcky, literatúra a did. materiál, kt. slúži na motiváciu dieťaťa a tak 
formou hier a edukačných akt. ľahšie oboznámenie a osvojí si poznatky, zručnosti a kompetencie z 
tejto oblasti. 
Mať učiteľku kvalifikovanú alebo doplňujúcu si vzdelanie, ktorá ochotne príde do MŠ aspoň 1x 
krát za dva týždne na 30 min do MŠ. 
Preškolenie učiteliek MŠ v CJ - základný stupeň 
Mať 1 triedu detí pred plnením povinnej šk. dochádzky (5 ročné deti), učiteľ ovládajúci Aj, chýbajú 
nám priestory na učebňu CJ. 
Samostatná trieda k dispozícií by mali byť všetky audio-vizuálne, didaktické pomôcky, ktoré sú 
potrebné pre vzdelávanie CJ v predškolskom veku. 
Komplexne zabezpečiť materiály na výučbu CJ učebnice, pracovné zošity, CD, interaktívne CD, z 
projektu, z MŠVVaŠ SR alebo iných zdrojov. Pri financovaní MŠ počítať aj so mzdou učiteľa Cj, 
ktorý často nie je učiteľom MŠ, len dochádza vyučovať CK. 
Keby CJ vyučovala učiteľka so vzdelaním predprimárneho stupňa 
Dôsledne premyslený plán, kvalifikovaná učiteľka z CJ, Vhodné priestory - pomôcky 
Zvýšiť počet tried, prijať ďalšieho zamestnanca, ochota zo strany zriaďovateľa. Sme jednotriedna 
MŠ s kap. 8-10 detí vo veku od 3-6 r. Máme iba jednu miestnosť, v ktorej sa hráme, učíme a spíme. 
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Dostatok didakt. materiálu, kvalifikovaná učiteľka, priestory na vyučovanie, knihy na výučbu CJ. 
Optimálnou podmienkou by malo byť dostatok učiteľov, ktorí majú na to predpokladané vzdelanie. 
Rozprávať počas aktivít s deťmi súčasne v materinskom aj cudzom jazyku. 
Príprava triedy, výučba popoludní, externá pracovníčka - ukončené jazykové znalosti, certifikát. 
Samostatne vybavená miestnosť s pomôckami. Osnovy - plány pre deti predšk. veku. Kvalifikovaní 
učitelia s certifikátom pre deti predšk. veku. Samozrejme zahrnúť do rozpočtu dostatok finančných 
prostriedkov pre zriadenie triedy. 
Bolo by dobré ak by CJ mohli vyučovať, kmeňové učiteľky MŠ, nie cudzí lektori: je potrebné 
zaradiť CJ do prípravy budúcich učiteliek MŠ. Z môjho pohľadu je to základná požiadavka, žiadne 
iné - špeciálne podmienky nie je potrebné vytvárať. 
Deti by mali mať interaktívne programy, kde by sa hravou formou oboznamovali s CJ. 
Cudzojazyčná príprava by sa mala realizovať doobeda, keď deti nie sú unavené. 
Kvalifikovaný odborník, ktorý má na cudzojazyčnej príprave maximálne 5-6 detí. 
Kvalifikovaný pedagóg v CJ, prevádzanie - učenie CJ mimo triedy MŠ, v ktorej s uskutočňuje 
predprimárne vzdelávanie. Nezasahovanie do režimu MŠ a tým aj zasahovania do práce učiteliek. 
Samostatná učebňa, audiovizuálne pomôcky, kmeňový učiteľ so vzdelaním cudzí jazyk a pedag. 
škola. Dieťa počuje v priebehu celého dňa (bilingválne vzdelávanie) a nie krúžok. Bilingválne od 3 
rokov. 
Samostatná miestnosť na výučbu CJ, vybavenie digit. technológiami, obrázkovými materiálmi, 
vlastné učiteľky s certifikátom. 
Aby cudzí jazyk vyučovala kmeňová učiteľka z našej MŠ. 
Učebňa vybavená uč. pomôckami, audioviz. technikov. (V našej MŠ má uč. všetko k dispozícii). 
Pripravené a vyspelé detí, uvedomelí rodičia, ktorí budú doma upevňovať uč. 
Cudzojazyčná príprava detí PŠ veku, by mala byť zaradená do denného režimu MŠ, ako 
samostatná edukačná aktivita, aspoň 1 týždenne. 
Učiť jazyk ako EA, dôležitá je nadväznosť základnej školy na MŠ vo výučbe. 
Optimálne z terajšej pozície by bolo to, že by som do prípravy pre deti predškolského veku cudzí 
jazyk nezaradzovala. 
Organizovať jazykové kurzy pre uč. 
V prvom rade dve učiteľky v triede, dostatok UP. 
Dostatok kvalifikovaných učiteľov, primerané materiálne vybavenie MŠ (dostatok učebných 
pomôcok) 
Vytvoriť jazykovú triedu v poslednom ročníku predšk. vzdelávania, prítomnosť lektorov, ktorí 
budú vytvárať prirodzené cudzojazyčné prostredie. Využívať ako prostriedok obozn. sa s CJ - hry. 
Optimálne podmienky by boli knihy s obrázkami, pracovné zošity, metodické pomôcky. 

 

Respondenti teda vnímajú optimálne podmienky pre efektívne zaradenie 

cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku najmä ako dostatok kvalifikovaných 

učiteľov, ideálne kmeňových, prípadne aj lektora, samostatnú miestnosť vybavenú 

potrebnými materiálno-didaktickými pomôckami, existenciu učebných osnov pre cudzí 

jazyk v materskej škole, začlenenie cudzieho jazyka do výchovno-vzdelávacieho procesu 

v materskej škole, t.j. integrácia do bežných organizačných foriem denného poriadku, 

zabezpečenie kontinuity medzi predškolským stupňom a prvých stupňom základnej školy- 

obsahovo, metodicky alebo formálne, podpora a spolupráca s rodinou dieťaťa, viac 

finančných prostriedkov na odmeňovanie učiteľov. Najčastejšie spomínaným 

predpokladom však bol interný kvalifikovaný učiteľ cudzieho jazyka pre predprimárne 
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vzdelávanie. Zaujímavou požiadavkou v tomto smere bolo, aby „oboznamovanie detí s 

cudzím jazykom nebolo podmienené štátnou záverečnou skúškou učiteľky“. Ide o riešenie 

nedostatku kvalifikovaných učiteľov znížením ich kvalifikačných 

predpokladov/požiadaviek? 

 
Akými nástrojmi by podľa riaditeľov MŠ v Prešovskom kraji mal štát vstupovať do procesu 

cudzojazyčnej prípravy v materských školách? 

 
Finančná podpora štátu, výchova kvalifikovaných pedagógov, možnosť zvýšiť si kvalifikáciu 
ďalším vzdelávaním. 
Viac informácií poskytovať, realizovať kurzy a školenia. 
Mal by vytvoriť a poskytnúť dostatok financií na to, aby bolo možné aj na dedinách poskytnúť 
financie na prijatie uč. s cudzím jazykom (kvalifikovaného) 
Pomoc pri preškoľovaní učiteliek MŠ získať spôsobilosť oboznamovať deti s cudzím jazykom. 
Zlepšením audiovizuálnej techniky, zvýšením dotácií pre predškolákov, rozšírením počítačovej 
techniky v MŠ. 
Zabezpečiť finančné prostriedky na odmenu pre učiteľov cudzieho jazyka a materiálno-didaktické 
pomôcky (uvedené 20x) 
Zavedenie aj v MŠ nejaké nepovinné krúžky, pri ktorých by sa obdŕžali napr. nejaké vzdelávacie 
poukazy alebo iné finančné prostriedky, ktoré by sa využívali aj mimo MŠ - návštevy jazykových 
škôl, nejakých predstavení,... 
Poskytnúť materským školám vhodné vyučovacie pomôcky na cudzí jazyk - obrázky so 
slovenskými aj napr. anglickými slovnými spojeniami a pod. 
Metodická pomoc (Vzdelávanie učiteľov, metodický materiál, učebné osnovy pre CJ, pracovný 
materiál - prac. listy odporúčané MŠSR 
Finančná dotácia (ohodnotenie), výmena pobytov, učiteľov (lektorov) z danej krajiny, podpora 
prípravy učiteľov CJ. 
Umožniť učiteľom MŠ kvalifikovať sa v oblasti cudzieho jazyka doplnením si vzdelania na 
vysokej škole. 
Poskytnúť finančné prostriedky na skvalitnenie výučby cudzieho jazyka pre MŠ, ktoré 
cudzojazyčnú výučbu poskytujú, finančne odmeniť a tak motivovať učiteľky MŠ napr. 
nárokovateľným osobným príplatkom alebo zavedením do vyššej platovej triedy. 
Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok na 
cudzojazyčnú prípravu. (uvedené 3x) 
Vstupovať informatívne počas školskej inšpekcie a mala by fungovať ako mimoškolská činnosť 
(krúžok). Metodické školenia. 
Učiteľ predškolskej výchovy, kvalifikovaný v cudzom jazyku. 
Zabezpečiť dostatok kvalifikovaných učiteľov cudzieho jazyka. 
Finančnou podporou, poskytovanie materiálov - pre deti, zníženie podmienok dosiahnutého 
vzdelania. 
Zabezpečiť príležitosti pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov MŠ v tejto oblasti. 
Vymedziť požadovaný rozsah poznatkov a zručností detí v tejto oblasti. Zabezpečiť celoštátnu 
dodávku metodického a didaktického materiálu pre proces cudzojazyčnej prípravy podľa 
požiadaviek materských škôl. (uvedené 6x) 
Príprava lektoriek CJ, finančné ohodnotenie výučby CJ. 
Aby deti využívali informácie z rôznych zdrojov. Vymedzovať priestory na cudzojazyčnú prípravu 
(hravé a pracovné kútiky). 
Kvalifikované sily, vhodné a dostupné metodiky, dostatok metod. materiálu a audiovizuálnych 
pomôcok. 
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Preškolenie 
Povinný cudzí jazyk, zaradenie do krúžkov, ale v dopoludňajších hodinách, hradí štát, nie rodič, 
zakomponovaný v ISCED O, pracovné zošity  z NOMI na spätnú väzbu, PC program pre výučbu 
CJ 
Viac financovať a podporovať tieto aktivity, nákupom vhodných pomôcok. 
Vytvoriť podmienky pre priame vzdelávanie učiteliek MŠ v anglickom alebo inom jazyku. 
Vytvorenie metodiky pre výučby CJ - jednoduché. 
Finančne podporiť kontinuálne vzdelávanie učiteliek MŠ v CJ, legislatívne ošetriť výučbu CJ v 
nadväznosti na povinné vyučovanie CJ na 1. st. ZŠ. 
Nadväznosť tematických okruhov zo ŠVP s výučbou CJ, finančné ohodnotenie - učiteľka, ktorá sa 
zaoberá výučbou Cj. 
Pevný rovnaký poplatok za výučbu na všetkých MŠ alebo všetky bezplatne. Kontrola učiteľov CJ 
ŠŠI. 
Financovaním interaktívnych tried pre CJ. 
Žiadnymi, mal by to nechať na školách. 
Spolufinancovať projekty cudzojazyčnej prípravy 
Príprava uč. MŠ rôznymi jazykovými kurzami. 
Prípravou kvalifikovaných učiteľov pre predškolský vek (uvedené 9x) 
V prípade záujmovej aktivity v popol. hodinách si myslím nie je potrebná kontrola štátu okrem 
stanovenia podmienky primeraného vzdelania učiteľa a kontroly písomných záznamov dochádzky 
a náplne "hodín" 
Umožniť učiteľom MŠ bezplatné vzdelanie na získanie potrebnej kvalifikácie - osvedčenie. 
Vytvoriť jazykové kurzy pre učiteľov MŠ 
Umožniť uč. vzdelávanie v cudzom jazyku, finančne ohodnotiť takúto uč., ale aj morálne, 
zabezpečiť učebnice pre predškolský vek, t.j. metodiku práce, rozšíriť ŠVP o špecifické ciele. 
Aktualizačné vzdelávanie - cudzie jazyky. 
Štát by mal do procesu vstupovať ako poradca - usmerňovať po stránke metodickej a odbornej 
prípravy. 
Materiálno -technickým zabezpečením pre oboznamovanie s CJ, vypracovaním odbornej literatúry 
- vhodnej metodiky, zabezpečením školiteľov pre učiteľky MŠ prostredníctvom metodických 
centier alebo jazykových škôl - ďalšie vzdelávanie. 
Zvýhodniť finančne rozpočet MŠ. 
Projekt z EÚ. 
Poskytovať viac informácií, robiť kurzy a školenia. 
Nemal by vstupovať rozhodnutie by malo byť na rodičoch a vedení materskej školy. 
Možnosť získať osvedčenie na akreditovaných pracoviskách, na výučbu cudzieho jazyka v MŠ. 
Poskytnúť metodický materiál. Hlavne pre deti - pracovné listy, knihy, audio -vizuálne pomôcky. 
(uvedené 6x) 
Zabezpečiť vzdelaných učiteľov.  
Cudzí jazyk nepovažujem v MŠ za dôležitý, z dôvodu, že deti majú problémy s výslovnosťou, 
majú logopedické ťažkosti, slabé vyjadrovanie sa v štátnom slovenskom jazyku. Deti pochádzajú z 
rodín, kde sa komunikuje spišským nárečím a to značne ovplyvňuje jazykový prejav detí. 
Poskytovať učebné pomôcky na výučbu cudzieho jazyka zdarma. Viac finančných prostriedkov. 
Umožniť ped. zamestnancom z jednotriednych MŠ zúčastňovať sa jazykových kurzov. 
Finančne prispievať, vzdelávať odborníkov. 
Finančne podporovať aj MŠ v obciach, ktoré bojujú s ustavičným nedostatkom financií, s veľkou 
nezamestnanosťou rodičov - z toho sa odvíja nezáujem o proces cudzojazyčnej prípravy čím sa 
diskriminujú detí na dedinách. 
Myslím si, že by mal dať možnosť učiteľom v MŠ si doplniť vzdelanie a potom ich náležite za 
vynaloženú prácu ocenil. 
Finančné prostriedky, materiálne podmienky, vzdelávanie učiteľov - bezplatné. 
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Povinná príprava, aspoň z AJ 
Stačí ak by učiteľka, ktorá má vysokoškolské 1. stupňa pedagogického zamerania mohla vyučovať 
cudzí jazyk na MŠ. 
Zaviesť povinne cudzí jazyk v MŠ, 2 hodiny týždenne. 
Odporúčam ostať na úrovni výučby jazykov formou krúžkov, vo väčšine MŠ sa to realizuje. Ak sa 
skvalitní súčasný vzdelávací proces natoľko, aby sme si mohli dovoliť cudzojazyčnú výučbu aj v 
samostatných triedach. 
Vydať metodický materiál pre výučbu cudzieho jazyka detí MŠ. Vzdelávať učiteľov 
predprimárneho vzdelania v oblasti výučby cudzieho jazyka v MŠ. 
Vyhláškami, odporúčaniami. 
Financovanie lektorov, učiteľov, príprava učiteliek MŠ na cudzojaz. prípravu - kvalifikácia, 
rozšírenie ŠVP o obsahové a výkonové štandardy v oblasti cudzieho jazyka. Vypracovaná 
metodika - aspoň na úrovni MPC. 
Štát by mal bezplatne poskytnúť vzdelanie kmeňovej učiteľke z MŠ materiálno - technickej. Každú 
MŠ aj s učebnými osnovami a metodikou výučby - až potom daný proces realizovať. 
Vyškoliť kvalifikovaných učiteľov cudzieho jazyka, patričné finančné ohodnotenie učiteľa 
cudzieho jazyka. 
Zabezpečiť prípravu kvalifikovaných učiteľov na celoštátnej úrovni (SŠ, VŠ), vyčleniť finančné 
prostriedky na zabezpečenie MTZ. 
Umožniť štúdium cudzieho jazyka i v rámci kontinuálneho vzdelávania - bezplatne. Umožniť 
vykonať danú skúšku, ktorá by učiteľovi predprimárneho vzdelávania umožnila vyučovať cudzí 
jazyk v MŠ. 
Dôkladne prepracovať metodiku na výučbu cudzích jazykov. 
Dobrou koncepciou školstva, ktorá podnecuje iniciatívu, racionálnosť a efektívnosť s 
nadväznosťou na ZŠ. 
Zaviesť jazyk ako povinný predmet pri príprave učiteľov na povolanie v rámci štúdia. 
Metodické riadenie, odborné riadenie, finančný príspevok. 
Prípravou budúcich uč. MŠ. Materiálnou vybavenosťou, lepšie platové ohodnotenie, limitovaný 
počet deti v skupinách 5-7 
Zahrnúť cudzojazyčnú prípravu do ŠVP 
Cudzie jazyky nech učia v ZŠ od 1. roč. veľa vecí už by ste chceli od MŠ. 
Štát by mal zabezpečiť kvalifikovaných učiteľov a finančne ich odmeňovať, zabezpečiť učebný 
materiál (pomôcky, knihy, literatúru) 
Prípravné kurzy, školenia pedagógov týkajúce sa cudzojazyčnej prípravy, rôzne kredity, 
zabezpečenie tried v MŠ 
Príprava lektorov, dostatok financií na zakúpenie učeb. pomôcok na výučbu CJ, dostatok metodiky, 
vhodný pracovný zošit CJ - pre deti. 
Štát? Dať možnosť učiteľkám MŠ vzdelávať sa zadarmo v cudzom jazyku a finančne učiteľky 
motivovať nie formou kreditnou. 
Pracovné listy, DVD 
Zaviesť cudzojazyčnú prípravu na vysokých školách aj pre študentov pripravujúcich sa na 
predprimárne vzdelávanie, umožniť získať kvalifikačnú skúšku z cudzieho jazyka na MPC. 
Mal by umožniť každej učiteľke, ktorá má záujem, absolvovať kurz, o ktorom by sa naučila 
správnu výslovnosť základných slov a fráz, ktoré by mali deti v materskej škole zvládnuť. 
Zabezpečiť potrebný počet programov CJ pre MŠ a s tým spojené technické vybavenie. 
Zabezpečiť kvalifikovaných učiteľov 
Kvalitné názorné učebné pomôcky a metodiky na výučbu cudzích jazykov zabezpečenie 
preškoľovania učiteľov finančné ohodnotenie učiteľov cudzích jazykov. 
Metodická príručka pre učiteľov CJ pre predškolský vek. 
V prípade vstupu do procesu vyučovania cudzieho jazyka by mal byť dostatok kvalifikovaných 
učiteľov ako aj finančné krytie. 
Zaradiť do prípravy budúcich učiteľov MŠ cudzí jazyk ako povinný predmet. 



 

71 
 

Nie nútene a nárazovo, treba vychádzať zo súčasnej situácie MŠ, nech MŠ vyjde sama s 
iniciatívou. 
Vhodnejšie vybavenie literatúrou pre učiteľov AJ, pomôcok pre deti a uč., školenia a doplňujúce 
kurzy.  
Finančne podporiť MŠ, ktoré pripravujú deti z CJ, naviac (na did. pomôcky, učiteľov.). Ponúknuť 
uč. MŠ možnosť vzdelávať sa v CJ. 
Dodaním audiotechniky, preškolenie uč. MŠ 
Pripravovať učiteľky, aby povinne ovládali aspoň 1 CJ. 
Zabezpečiť vybavenie MŠ DT 
Odborná príprava učiteľov MŠ na CJ, knihy, pracovné listy, poskytovanie audio-vizuálnej 
techniky. 
Podporovať výučbu CJ študentov stredných pedagogických a vysokých pedagogických škôl.  
Mal by ponúkať viac možností pre učiteľky MŠ na rozšírenie výučby CJ (hlavne pre tie, ktoré ešte 
nematurovali z AJ a NJ..) 
Dať k dispozícii metodickú príručku pre učiteľov CJ pre predškolský vek. 
Prevziať na seba kompetencie, obec nie je ochotná rozvíjať MŠ, jej zameranie a vybavenie, ale ani 
personálne a finančné zabezpečenie. 
Dodaním kníh na vyučovanie, financovaním učiteľov a prípravou kvalitných učiteľov - 
vzdelávanie. 
Vypracovať nejako metodiku pre výučbu CJ v MŠ a hlavne aby to bolo hravou formou. 
Prípravou učiteľov, zabezpečením finančných prostriedkov. 
Nie na každej MŠ, hlavne v meste alebo strediskovej obci vyčleniť triedu podľa záujmu rodičov. 
Zabezpečiť dosť finančných prostriedkov na ohodnotenie učiteľov a na vybavenie materiálno-
didaktickou a počítačovou technikou. Zároveň nadväznosť na ZŠ. 
Štát by mal uč. MŠ vytvoriť adekvátne a rovnaké podmienky (ako ZŠ) pre štúdium CJ (umožniť 
bezplatné doplnenie kvalifikácie). Tým, že študenti pedagogických škôl maturujú z CJ - malo by sa 
to počítať ako kvalifikácia. Akceptovať kurzy, kt. si učiteľky robili na vlastné náklady (štúdium 
CJ) 
Vypracovať projekt na vzdelávanie učiteliek MŠ v CJ. 
Mali by zastaviť vzdelávací program, podľa kurzov sa dajú urobiť učebné osnovy. 
Finančným zabezpečením, metodickými pomôckami, učebnými osnovami. 
Pripravovať už budúce učiteľky predprimárneho vzdelávania na škole so skúškou z CJ. 
Kvalifikovanosť už aj v tejto oblasti. 
Zariadiť vzdelávanie pre učiteľov MŠ, finančne podporiť výučbu, zabezpečiť počítače - softvéry a 
audiovizuálne pomôcky. 
Umožniť prípravu učiteliek MŠ v CJ. (uvedené 
Vzdelávať pedagógov, ale aj tých čo nemajú žiadne základné vedomosti z cudzích jazykov. 
Prostriedkami ako napr. interaktívna tabuľa, počítače, pre učiteľky kurzy. 
Štát by mal nechať voľnosť - teda netlačiť nejakým zákonom, malo by to byť dobre zaplatené a 
hlavne sa najprv posnažiť mať z čoho učiť. Veľa názorných pomôcok zdarma. 
Tak, že zabezpečí kurzy, ktoré budú pre učiteľov bezplatné. 
Metodické príručky a učebné osnovy a programy vzdelávania pre výučbu CJ. 
Už na strednej pedagogickej škole zabezpečiť prípravu učiteliek na výučbu CJ, zaplatiť učiteľa CJ, 
aby to nemuseli financovať rodičia, vybaviť MŠ učebnými pomôckami. 
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, tlačiareň, počítače 
Pomoc pri materiálnom vybavení, finančná pomoc, príprava kvalifikovaných učiteľov. 
 

Riaditelia materských škôl by teda od štátu najviac očakávali finančnú a metodickú 

pomoc a zabezpečenie prípravy kvalifikovaných učiteľov. Z návštev materských škôl 

v rámci pozorovaní sme videli, že naozaj pomoc zo strany štátu v tomto smere chýba, 
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pomôcky a didaktické materiály si učitelia zabezpečovali sami, prípadne v spolupráci 

s vedením školy, z financií rodičov, ktorí za cudzojazyčnú prípravu svojich detí platili. 

Problematické podľa výpovedí riaditeľov je aj finančné odmeňovanie učiteľov a učitelia aj 

riaditelia nevedeli o žiadnych možnostiach odbornej prípravy alebo kvalifikačného 

vzdelávania v oblasti cudzích jazykov v predprimárnom vzdelávaní. Z odpovedí 

z dotazníka potvrdzujeme aj náš poznatok o minimálnom zakomponovaní cudzieho jazyka 

do Štátneho vzdelávacieho programu, do obsahových a výkonových štandardov, časť 

respondentov by privítala zrozumiteľnú, prakticky orientovanú, ale najmä všeobecne 

dostupnú metodickú príručku pre učiteľov cudzích jazykov v predprimárnom vzdelávaní. 

 

Aké by podľa Vášho názoru mali byť minimálne kvalifikačné požiadavky na učiteľa 

cudzieho jazyka v materskej škole? 

 
1. stupeň + štátnica z AJ 
Štátnicová skúška  
z cudzieho jazyka (aspoň 1. stupeň VŠ) 
Stredoškolské pedagogické zameranie (uvedené 3x) 
Jazykový kurz s certifikátom. 
Vysoká škola pedagogická st. 1-4. so zameraním na jazyky. 
Maturitná skúška (uvedené 9x) 
Maturitná skúška z daného jazyka. (uvedené 24x) 
Jazyková škola, poprípade stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou z daného jazyka 
alebo dosiahnutá prax reči a gramatiky pobytom v zahraničí. 
Buď dlhší pobyt v cudzej krajine počas, ktorého sa naučil výborne plynule rozprávať alebo odborné 
znalosti. 
Štátna skúška - doplňujúce PG vzdelanie. 
Stredná škola, ale !!! (minimálny 7 ročný študijný pobyt v cudzine). Pedagogické minimum. 
Vysokoškolské vzdelanie 1. Stupňa (uvedené 16x) 
Na úrovni strednej školy. 
Stredoškolské vzdelanie - maturita z cudzieho jazyka alebo štátna skúška na jazykovej škole 
formou kurzu. 
Štátna skúška z cudzieho jazyka so získaním kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka v 
predprimárnom a primárnom vzdelávaní. 
Mierne pokročilý bez štátnej skúšky. 
Kvalifikácia v požadovanom cudzom jazyku ukončená skúškou. 
Získanie osvedčenia, certifikátu (uvedené 5x) 
Vysokoškolské 1. stupňa pedagogického zamerania. 
Štátna skúška z CJ so získaním kvalifikácie na vyučovanie CJ v predprimárnom a primárnom 
vzdelaní. 
Vysokoškolské 2. stupňa pedagogického zamerania. 
Kurz cudzieho jazyka. (uvedené 5x) 
Maturita z Aj, Kurz AJ s certifikátom prípadne vzdelávanie v rámci MPC. 
Štátna skúška z CJ na jazykovej škole. (uvedené 12x) 
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Vysokoškolské alebo stredoškolské ale s pedagogickým minimom. 
Úplne stačí ukončenie 4.r na strednej škole 
Štátna skúška z cudzieho jazyka so získaním kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka v 
predprimárnom a primárnom vzdelávaní. 
Absolvovanie jazykovej školy alebo intenzívny kurz, napr. MPC, + pedagogické minimum. 
Maturitná skúška + príprava uč. MŠ prostredníctvom MPC - jazykový kurz v kontinuálnom 
vzdelávaní. vítané by boli individuálne skúsenosti z konverzácií v cudzine. 
Absolventka SPgŠ a maturitná skúška z CJ. VŠ 1. stupeň - predškolská a elementárna pedagogika a 
maturitná skúška z CJ (minimálne) 
Vysokoškolské vzdelanie - cudzí jazyk + pedagogické vzdelanie - predprimárne vzdelávanie (napr. 
učiteľstvo pre MŠ na  strednej škole) 
Minimálne maturita z CJ + rozširujúce vzdelávanie v MPC so zameraním na vyučovanie CJ v MŠ. 
Minimálne vzdelanie realizované metodicko - pedagogickým centrom. 
Vysokoškolské, prípadne pedagogické stredné vzdelanie s maturitou z jazyka. 
VŠ zameraná na CJ, V MŠ by sa dali využiť aj znalosti učiteľky z jazykovej školy - kurzy. 
Vysokoškolské so špecializáciou učiteľ jazyka detí predškolského veku (alebo predtým stredná 
pedagogická škola) 
Štátna skúška z CJ + pedagogické zameranie pre výučbu CJ v predškolskom veku. 
Odborné vzdelávanie napr. MPC. 
Stredoškolské pedagogické zameranie alebo vysokoškolské (1.st.) pedagogického zamerania. 
Vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania so štátnou skúškou z CJ. 
Kurz cudzieho jazyka, VŠ 
Minimálne maturita z CJ + minimálne pohovor, osvedčenie resp. certifikát z jazyk. kurzov. 
Vysokoškolské 1. stupňa pedagogického zamerania. 
Kurz zameraný na získanie poznatkov z CJ, ktoré sú potrebné na oboznamovanie detí, základné 
poznatky pre detí v MŠ - riekanky, básničky, pesničky, hry,... 
Učiteľ cudzieho jazyka by mal mať dobré vedomosti, a štátnicu z toho jazyka, ktorý ide učiť. 
Maturita z CJ + ďalšie vzdelávanie. 
Odborné vzdelanie (predškolská výchova) + aktualizačné vzdelávanie. 
Štátnica z AJ, certifikát z AJ. 
Štátnica z AJ, kvalifikovaný učiteľ (predškolská pedagogika alebo 1-4 ročník ZŠ) 
Učiteľ by mal mať certifikát o absolvovaní cudzieho jazyka. 
Stredoškolské pedagogické zameranie + certifikát o vzdelaní v oblasti CJ. 
Vysokoškolské 2. stupňa pedagogického zamerania. 
S ohľadom na to, že je to predškolské zariadenie a deti vnímajú jazyk básňami a piesňami 
postačuje maturitná skúška alebo certifikát o vzdelaní. 
Pedagogické vzdelanie pre MŠ. 
Maturita z cudzieho jazyka, prípadne štátna skúška z CJ so získaním kvalifikácie na vyučovanie CJ 
v predprimárnom vzdelávaní. 
Stredoškolské 
Maturitná skúška z cudzieho jazyka. Rozširujúce štúdium AJ. 
Pedagogické vzdelanie + jazykový kurz, alebo špecializované školenie zamerané na výučbu CJ u 
detí v predškolskom veku. 
Maturitná skúška z cudzieho jazyka + certifikát zo vzdelávania organizovaného MPC 
Na základy výučby cudzieho jazyka v MŠ by mal postačovať certifikát - osvedčenie. 
Osvedčenie vydané MPC o komunikačnej spôsobilosti učiteľa v cudzom jazyku. 
Maturitná skúška z cudzieho jazyka doplnená aktuálnym vzdelávaním na MPCO - cudzí jazyk. 
Maturitná skúška z cudzieho jazyka, certifikát o vzdelaní v oblasti cudzieho jazyka, osvedčenie z 
cudzieho jazyka pre predškolákov 



 

74 
 

Štátna skúška z CJ, vzdelanie pre prácu v MŠ 
Štátnu skúšku z jazyka so zameraním na prácu v MŠ. 
Štátna skúška z cudzieho jazyka - kvalifikácia pre predprimárne a primárne vzdelávanie. 
Vysokoškolské 1. stupňa pedagogického zamerania so štátnou skúškou z CJ so získaním 
kvalifikácie na vyučovanie CJ v predprimárnom vzdelaní. 
Kurz učiteliek na MPC 
Vysoká škola 1. stupeň - cudzí jazyk, pre predškolský stupeň 
Základné zručnosti v CJ v MŠ. 
Štátna skúška z cudzieho jazyka so získaním kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka v 
predprimárnom vzdelávaní. 
Stredná pedagogická škola alebo certifikát o výučbe cudzieho jazyka. 
Kurz CJ, kurz metodiky výučby CJ v MŠ. 
Štátna skúška z cudzieho jazyka so získaním kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka v 
predprimárnom vzdelávaní. 
Mal by mať ukončené vzdelanie potrebné pre MŠ. Vzdelávanie v CJ ukončené maturitnou 
skúškou. 
Uč. cudzieho jazyka by mal neustále obohacovať svoje poznatky na doplňujúcich kurzoch, min. 
požiadavky - maturitná skúška (Aj) 
Vysokoškolské 2. stupňa pedagogického zamerania. 
Vysokoškolské vzdelanie - perfektná znalosť jazyka 
Maturitná skúška z cudzieho jazyka, certifikát z CJ. 
Vysokoškolské 1. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika + cudzí jazyk. 
Stredná pedagogická škola s maturitnou skúškou z Aj, certifikát. 
Vysoká škola 1. stupeň - predškolská pedagogika a CJ. 
Aktívne komunikovať v CJ. 
Stredoškolské - pedagogické zameranie. Učiteľka MŠ by mala mať certifikát o ukončení kurzu z 
CJ. 
Učiteľ s kvalifikačnou skúškou - certifikát, ale podľa veku detí - predprimárne. 
Nemyslím si, že je správne požadovať štátnu skúšku. Podľa mňa by postačil základný kurz. 
Certifikát z jazykovej školy, certifikát pre pokročilých učiteľov. 
Maturita najmenej u kmeňovej učiteľky z pedagogickým zameraním a cudzí jazyk. Prípadne 
doplnenej o nejaký cudzí jazyk. 
Získaný certifikát na vysokej škole CJ. 
Certifikát zo školenia - prípravy učiteliek MŠ v CJ, alebo maturitná skúška z CJ. 
Nemusia mať ukončené nejaké vysoké levely CJ, lebo deti by sa mali nauč. zákl. slová a slovné 
spojenia, jednoduché vety (ovocie, zelenina, číslovky, zvieratá a pod.) 
Kurz anglického jazyka daný ministerstvom školstva. 
Získané osvedčenie na zvládnutie základov jazyka v deti v predškolskom veku. 
Absolvent strednej pedagogickej školy alebo 1. stupeň vysokoškolského vzdelania. 
Stredoškolské vzdelanie s maturitným vysvedčením. 
Vysokoškolské vzdelanie, jazykové školy, hlavne dobrá znalosť Cj. 

Položka dotazníka týkajúceho sa názoru riaditeľov na minimálne kvalifikačné 

požiadavky na učiteľa cudzieho jazyka v materskej škole bola opäť otvorená, aby sme 

respondentov nelimitovali ponukou možností a aby mali priestor na vyjadrenie vlastných 

názorov. Zároveň sme sa chceli dozvedieť, aké sú ich informácie a vedomosti 

o problematike. Pomerne veľký počet respondentov uvádza len jednostranne zameranú 
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požiadavku na kvalifikačné predpoklady – buď pedagogické predpoklady (absolvovanie 

strednej pedagogickej školy, 1. alebo 2. stupeň vysokoškolského vzdelania pedagogického 

smeru) alebo jazykové predpoklady (maturitná skúška z príslušného cudzieho jazyka, 

štátna skúška z cudzieho jazyka, kurz cudzieho jazyka, komunikačné kompetencie získané 

pobytom v cudzine, atď.). Z niektorých odpovedí nie je jasné, o aké požiadavky v tomto 

smere ide – napríklad „certifikát“ alebo „vysokoškolské vzdelanie“. Požiadavky niektorých 

respondentov na minimálne kvalifikačné predpoklady učiteľov CJ v MŠ sú pomerne 

špecifické („stredná škola, ale !!! minimálny 7-ročný študijný pobyt v cudzine“), mnohé sú 

vyššie ako požaduje aktuálne platná legislatíva, niektoré aj podstatne nižšie („kurz 

cudzieho jazyka“, „úplne stačí ukončenie 4. r. na strednej škole“). Vo všeobecnosti 

odpovede poukazujú na slabú orientáciu riaditeľov materských škôl v danej problematike. 

 Z akých dôvodov sa vedenie materských škôl rozhodlo poskytovať cudzojazyčnú výučbu v 

materských školách?  

Respondentom sme ponúkli 4 možnosti, z toho jednu otvorenú položku, kde sa 

vyjadrovali k ostatným dôvodom zavedenia cudzojazyčnej prípravy v ich materskej škole. 

Respondenti mohli označiť aj viac odpovedí/dôvodov. 

 
Tabuľka 16 Dôvody pre zriadenie cudzojazyčnej výučby v materskej škole 

 
Odpoveď Počet % podiel 

pre záujem zo strany rodičov 63 82,89% 
pre zohľadnenie aktuálnych trendov a požiadavky 
viacjazyčnosti 54 71,05% 

pre zatraktívnenie ponuky materskej školy 45 59,21% 
iné 3 3,95% 
 76  
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Obrázok 10 Grafické zhrnutie dôvodov pre zriadenie cudzojazyčnej výučby v MŠ 

 
Tí, ktorí odpovedali iné, uvádzali: 
MŠ ostáva 10% z mesačného poplatku. 
Baví ma to, robím to zdarma počas voľných chvíľ v MŠ 
Sme obec, kde obyvatelia rozprávajú nemeckým nárečím 
Do budúcna to už bude nevyhnutnosť. 
 

Najvýraznejším dôvodom je teda vyhovenie požiadavke zo strany rodičov spolu 

s reflektovaním aktuálnych spoločenských trendov a požiadavky viacjazyčnosti. Takmer 

60 % respondentov ponuku cudzích jazykov v materskej škole vníma ako zatraktívňujúci 

prvok. 

Majú riaditelia MŠ Školský vzdelávací program rozšírený o cudzojazyčnú výučbu? 

Obsiahnutie cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku v Školskom 

vzdelávacom programe všetkých materských škôl, ktoré takúto činnosť realizujú, 

odzrkadľuje profesionalitu prístupu vedenia a pedagógov, ktorí sa rozhodli cudzí jazyk 

zakomponovať do obsahovej ponuky materskej školy, či už vo forme krúžkovej činnosti 

alebo začlenením do bežných organizačných foriem denného poriadku. Preto nás 

zaujímalo, koľko respondentov má v materskej škole, ktorú riadi ŠKVP rozšírený 

o cudzojazyčnú prípravu a kto a na základe čoho túto oblasť ŠKVP pripravuje. Na otázku 

nám odpovedalo celkom 81 respondentov: 

Tabuľka 17 Rozšírenie ŠVP o cudzojazyčnú výučbu 
Odpoveď Počet % podiel 
áno 15 18,52% 
nie 66 81,48% 
SPOLU 81 100,00% 

82,89% 

71,05% 

59,21% 

3,95% 

a) pre záujem zo strany 
rodičov 

b) pre zohľadnenie 
aktuálnych trendov 

a požiadavky 
viacjazyčnosti 

c) pre zatraktívnenie 
ponuky materskej školy 

d) iné 

Z akých dôvodov ste sa rozhodli poskytovať cudzojazyčnú 
výučbu vo Vašej materskej škole? 
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Obrázok 11 Grafické zhrnutie rozšírenia ŠVP o cudzojazyčnú výučbu 

 
Tí, čo odpovedali „áno“ uvádzali nasledujúce odpovede: 

Kvalifikovaná učiteľka na základe štátneho a školského vzdelávacieho programu, podľa 
metodických príručiek pre učiteľov CJ. 
Cez výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň EDESTA a ich program 
Rozšírený vyučovací program v poslednom ročníku predprimárneho vzdelávania po anglicky 
ľahko a rýchlo. Zabezpečuje lektor Aj. 
Učiteľka ktorá vyučuje CJ. 
Zástupkyňa a lektorka CJ. 
Zástupkyňa MŠ, pripravila mi ich na základe učebných osnov pre 1. stupeň, ktoré si preštudovala a 
vyňala z nich najzákladnejšiu slovnú zásobu. 
Program pripravila externá učiteľka anglického jazyka podľa metodických príručiek pre výučbu CJ 
v predškolskom veku. 
Spolupracujeme so súkromným centrom voľného času a cudzí jazyk v našej MŠ sa vyučuje v rámci 
krúžkovej činnosti. 
Pedagóg, ktorý vyučuje u nás cudzí jazyk. Na základe štátneho vzdelávacieho programu a 
vlastných učebných osnov a taktiež metodických príručiek k učebnici CJ. 
Kvalifikovaný učiteľ AJ. 
Je to krúžok - plán krúžku angl. jazyka pripravuje uč., ktorá učí. 
Oboznámenie sa s AJ podľa Asherovej metódy (počúvaním, porozumením a učením sa cez pohyb - 
riekanky, pesničky, cvičenia). Pripravuje p. riaditeľka. 
Učiteľka Aj, vypracovala plán na každý mesiac. Je pripnutý na nástenke, aby aj rodičia boli 
oboznámení s programom výučby. Hodnotím kladne. 
Externá učiteľka na základe vypracovaných učebných osnov. 
Kmeňová učiteľka, pripravuje ho na základe bývalého PVaV pre MŠ a Školského vzdelávacieho 
programu, z ktorého vychádza a témy si prispôsobuje nakoľko oboznamovanie sa vykonáva v 
rámci EA v priebehu dňa v jej triede, po súhlase rodičom. 

 
 

 

 

19% 81% 

Máte vo Vašej materskej škole Školský vzdelávací 
program rozšírený o cudzojazyčnú výučbu? 

áno nie 
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Tí, čo odpovedali „nie“ uvádzali nasledujúce odpovede: 

Lektor má svoj program.  
Zatiaľ len prostredníctvom krúžkovej činnosti, nakoľko mám len 1 kmeňovú učiteľku vhodnú na 
výučbu a cudzí lektor sa mi neosvedčil. 
Nakoľko výučbu uskutočňujú iné vzdelávacie organizácie. 
Ale lektorka mi písomne predloží na začiatku školského roka svoj pracovný plán (resp. 
harmonogram na celý školský rok), ktorý môžem ovplyvniť, napr. podľa vzdelávacích oblastí 
ŠKVP. 
Iba krúžková činnosť 
V čase keď sme poskytovali cudzojazyčnú prípravu Školský vzdelávací program neexistoval. 
Učiteľka, ktorá vyučuje CJ - má svoj plán. 
Pracujú podľa plánu práce, ktorý vypracuje učiteľ, zahrnuté je to v školskom poriadku. 
 

Len 19% materských škôl má svoj Školský vzdelávací program rozšírený 

o cudzojazyčnú výučbu. Vo väčšine prípadov túto oblasť ŠKVP pripravujú učitelia/lektori 

CJ na základe Školského vzdelávacieho programu danej materskej školy, metodiky 

k učebniciam alebo metodiky CJ pre predškolský vek alebo dokonca na základe učebných 

osnov pre 1. ročník základných škôl. 

Akým spôsobom riaditelia materských škôl podporujú cudzojazyčnú prípravu v materských 

školách? 

Strategické zázemie v oblasti oboznamovania detí s cudzími jazykmi v prostredí 

materských škôl sa prejavuje rôznymi formami podpory učiteľov cudzích jazykov 

a cudzojazyčnej prípravy samotnej, zo strany vedenia materských škôl. Preto sme 

v dotazníku pre riaditeľov zisťovali, akým spôsobom respondenti podporujú cudzojazyčnú 

prípravu v ich materskej škole. Pre zaujímavosť obsahu odpovede opäť uvádzame v ich 

celistvosti, sprehľadnené v nasledovnej tabuľkovej forme: 

 
Krúžkovou činnosťou  (Raz do týždňa) predškoláci. 
Výučba Aj prebieha v našej MŠ 1x do týždňa v rovnakom čase. S učiteľkou Aj sme v úzkom 
kontakte, konzultujeme s ňou všetko, čo sa týka cudzieho jazyka i rôznych požiadaviek od rodičov 
a deti. 
Formou krúžkovej činnosti. (uvedené 16x) 
Poskytnutý priestor, pomôcky, otvorené hodiny a prezentácie pre rodičov. 
Priestor, materiálno - technické vybavenie podľa možnosti MŠ. 
Zakúpenie a rozšírenie didaktických materiálov.  Ústretovosť vyučujúceho (časové možnosti, 
ľudský potenciál), propagácia medzi rodičmi, otvorené hodiny CJ) 
Prostredníctvom externej  lektorky, ktorá má štátnu záverečnú skúšku z AJ. 
Zabezpečením lektorky, vytváranie priestoru pre cudzojazyčnú prípravu. 
Nástenka, precvičovanie slov s deťmi, aktivity pre rodičov. 
Krúžkovou činnosťou, prezentáciou poznatkov z CJ pred rodičmi, pomocou nástenky. 
Poskytnem triedu, PC, didaktické pomôcky, nástenka pre rodičov, aktualizácia 1x týždenne, 
finančné prostriedky nemám. 
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Zabezpečenie DT, IKT, obrázkových a metodických publikácií. Vytvorenie podmienok pre výučbu 
jazyka (časové, priestorové, materiálne) 
Materiálnym zabezpečením, uvítala by som, aby sa učiteľky mohli v tejto oblasti vzdelávať 
prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania. Vytvorením krúžkovej činnosti, propagáciou medzi 
rodičmi, otvorené hodiny. 
Poskytujeme externej učiteľke priestory, audiovizuálnu techniku, otvorené hodiny pre rodičov, 
prezentácia výsledkov na podujatiach školy 
Poskytovanie učebne na bezplatnú výučbu. Materiálno - technické zabezpečenie (kopírovanie, 
didaktické pomôcky, audiovizuálne pomôcky) 
Učiteľka ZŠ chodí 1x týždenne 1 vyučovaciu hodinu do MŠ oboznamovať deti - len predškolákov 
s Aj. Učiteľka je kvalifikovaná angličtinárka. 
Prezentácia výučby CJ - miestne noviny vystúpenie deti pred rodičmi, otvorené hodiny pre rodičov, 
propagačné nástenky. 
Formou krúžkov v popoludňajších hodinách - kvalifikovaný lektor z jazykovej školy. 
Zabezpečujeme hračky, pomôcky, didaktiku, deň otvorených dvier pre rodičov, verejné kultúr. 
Vystúpenie detí - piesne, hry. 
Umožňujeme realizáciu krúžkov, prispôsobujeme denný poriadok, poskytujeme uč. Pomôcky, 
didaktická technika, propagácia, prezentácia pre rodičov a verejnosť. 
Dobrou učiteľkou a verejným vystúpením pre rodičov ( ukážkou čo deti vedia a akou formou sa 
učia). Učebnými pomôckami. 
Ponukou oboznamovania sa s jazykom - v popol. hodinách. 
Oboznámenia rodičov s CJ, motiváciou detí - piesne, hry, súťaže 
Na výučbu sú vytvorené vhodné podmienky, deti sú vo svojich triedach, využívajú rovnaký 
didaktický materiál ako pri bežnej výučbe v MŠ, témy týždňa sú totožné s obsahom pri 
cudzojazyčnej výučbe. 
Oboznamujeme s cudzím jazykom iba 5-6 ročné deti a iba so správnou výslovnosťou. Nie je nutné 
podporovať, záujem je veľký, aj u mladších detí. Veľmi sa nám osvedčila výučba učiteľkou ZŠ. 
V popoludňajších hodinách na základe, dopytu od rodičov - cudzí lektor, ktorého si platia rodičia. 
Zháňam vhodnú učiteľku, máme otvorenú hodinu za prítomnosti rodičov detí a pod. 
Okrem 2x45 minút na vyučovacích hodinách ostatné učiteľky využívajú slovnú zásobu detí počas 
dňa pri opakovaní slov a pomenovaní. Na školských vystúpeniach sú zaraďované aj programy v 
anglickom jazyku. 
Nepodporujeme! Nijako výnimočne! Cudzojazyčná výučba realizuje sa na našej MŠ v krúžku Aj 
prostredníctvom jazykovej školy Pro Americana. Rodičia si platia za výučbu Aj, MŠ poskytuje 
priestor (Krúž. trieda), organizačné zabezpečenie v čase po obede od 12:30 -13:15hod. mladšie i 
staršie deti. 
Zaškoľovaním učiteľky vyučujúcej cudzí jazyk, zakupovaním metodického materiálu - pexeso, 
pracovné zošity, knihy, vybavenie miestnosti, kde sa cudzí jazyk vyučuje. 
Krúžková činnosť  - realizácia, propagácia u rodičov. 
Návšteva aktuálnych kurzov - vzdelávanie, zakúpenie CD, DVD, knihy, využitie počítača a 
tlačiarne. 
Zabezpečili sme učiteľku aj poskytli priestor. 
No, minulého roku som deti učila oboznamovanie, mená predmetov, pesničky, počítanie, farby, 
komunikáciu - aspoň pozdravy. Čo sme sa učili v škôlke v SJ, tak som ich učila aj po anglicky. 
Dodnes pri rozcvičke počítajú anglicky. 
Upravený harmonogram dňa, k dispozícii je osobitná trieda pre deti, ktoré navštevujú krúžok, 
pomôcky - výtvarné ( farbičky, nožnice, plastelína, atď.) ostatné audio-vizuálne a didaktické 
pomôcky si externá učiteľka zaobstaráva sama. 
Poskytujeme vhodný priestor, dostatok času, výber učebných pomôcok a hračiek, výtvarný 
materiál. 
Krúžkovou činnosťou u popoludňajších hodinách. 
Prostredníctvom rôznych hier, piesní a básní sa vytvára k učeniu cudzieho jazyka pozitívny vzťah, 
učia sa frázy z bežného života primerané veku a ich potrebám. 
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Informačné letáky pre rodičov, vystúpenia detí pred rodičmi. 
Zabezpečením kvalifikovaného učiteľa zabezpečením vhodného motivujúceho prostredia s 
poskytnutím didaktických pomôcok. 
Vedieme 1x týždenne krúžok AJ pre všetky vekové skupiny detí 
Riešime to v spolupráci zo ZŠ, zo ZŠ prichádza uč., vyuč. Prebieha od 12:00-12:30 1x za 2 týždne 
(2x mesačne). Je fin. ohodnotená za krúžkovú činnosť. Pripravujeme miestnosť, didaktické 
pomôcky, písacie potreby. 
Zabezpečujem angl. slovníky, knihy, pesničky, riekanky, maľovanky. 
Deti vystupujú pri príležitosti: Vianoc, Dňa matiek aj v cudzom jazyku. Upozorňujeme rodičov, že 
nakoľko deti nadväzujú na cudzí jazyk v ZŠ, je to pre ne ľahšie. 
Zabezpečila som vyučujúcu Aj v spolupráci s kolegyňami. Zabezpečili sme vhodné priestory - 
uvoľníme vždy 1 triedu. Ostatné deti sú v odpoludňajších hodinách v 1 triede. 
Rodičia sa zaviažu svojím podpisom, majú právo sa zúčastniť na hodinách, ktorých učia učiteľky 
zo ZŠ. Dávame priestor a  organizačne sa podieľame na AJ. 
Vytvárame podmienky a priestor. 
Učiteľka má možnosť zaraďovať jednotlivé tézy, podľa vlastného uváženia a schopností detí. 
Nákupom kníh, leporel, CD a pod. 
Formou krúžkovej činnosti, ktorú zabezpečuje agentúra EDESTA B. Bystrica 
Poskytujeme priestor, požičiavame didaktické pomôcky, výtvarný a pracovný materiál, CD 
prehrávač, komunikujeme s rodičmi, prenášame požiadavky vyučujúcej, vyberáme finančné 
prostriedky. 
Vyučuje sa formou krúžku v odpoludňajších. hodinách, vyučuje uč. ZŠ, odmenený je SCVČ, MŠ 
poskytuje priestory, výučba je pre deti, ktoré navštevujú MŠ. 
Počas ranných hier, pobytu vonku, v rámci poobedňajšej aktivity si deti opakujú známe anglické 
slová, hrajú edukačný program Angličtina pre najmenších na PC, spievajú jednoduché piesne. 
Krúžkovou činnosťou v spolupráci s CVČ, krúžok vedie učiteľka s absolvovaním VŠ-PG 
zamerania so štátnou skúškou z AJ. 
Poskytujeme priestory, techniku, upravíme režim dňa pre deti, ktoré jazykový krúžok absolvujú, 
vyberáme poplatok za výučbu. 
 

Respondenti teda vnímajú podporu z ich strany najmä prostredníctvom 

priestorového, časového a materiálového zabezpečenia tried, propagácie cudzojazyčnej 

prípravy v ich materskej škole tzv. otvorenými hodinami pre verejnosť/rodičov, 

informovaním rodičov o obsahu oboznamovania ich detí s cudzím jazykom. Veľký počet 

respondentov definoval podporu z ich strany iba ako „krúžkovú činnosť“, teda zrejme 

umožnenie takejto krúžkovej činnosti v materskej škole, ktorú riadia. 

 

Z akých dôvodov sa vedenie materských škôl rozhoduje neposkytovať cudzojazyčnú výučbu 

v materských školách? 

 
Z 56% materských škôl, zastúpených riaditeľmi týchto škôl, nám na otázku o tom, či 

realizujú alebo nerealizujú cudzojazyčnú prípravu detí v ich materskej škole, odpovedali 

záporne. Táto väčšinová skupina respondentov nám poskytuje dôležitú spätnú väzbu 

uvedením dôvodov, prečo sa tak rozhodli. V dotazníkovej forme sme respondentom 

poskytli polootvorenú otázku s tromi alternatívami:  
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Tabuľka 18 Dôvody pre neposkytovanie cudzojazyčnej výučby v MŠ 
 Počet % podiel 
nemám k dispozícii kvalifikovaného učiteľa 65 65,00% 
nepovažujem cudzojazyčnú výučbu v materskej škole za dôležitú 8 8,00% 
iné 27 27,00% 

 

 
 

Obrázok 12 Dôvody pre neposkytovanie cudzojazyčnej výučby v MŠ 

 
V možnosti iné respondenti uvádzali nasledujúce odpovede: 

Realizovali sme iba 1 mesiac, no nemáme priestor pre túto činnosť, pretože boli k nám 
presťahované Detské územné jasle. 
Sme jednotriedna MŠ. Máme vekovú skupinu detí od 2 - 7 rokov. Cudzojazyčnú výučbu nemáme s 
kým realizovať. Nedostatok financií 
Nevyhovujúce podmienky pre vyučovanie CJ, sme jednotriedna MŠ len s rómskymi deťmi. 
Naša MŠ je jednotriedna a skupina zmiešaná. Preto je dosť obtiažne túto výučbu realizovať. 
Taktiež máme aj málo detí, tým pádom aj menej predškolákov, ktorých by to zaujímalo. 
Od nového školského roka plánujeme s pedagógmi - kolegami vyučovanie cudzieho jazyka aj u 
nás. 
Sme jednotriedna MŠ, nebol záujem o cudzojazyčnú výučbu zo strany rodičov, keďže veľa detí má 
problémy s výslovnosťou, zrozumiteľnosťou reči, uprednostnili sme po dohode s rodičmi 
pravidelnú logopedickú starostlivosť kvalifikovaným logopédom. 
Nie som proti výučbe cudzieho jazyka v materskej škole, ale pribúda detí s nesprávnou 
výslovnosťou. S výučbou CJ by sa malo začať až vtedy, keď deti zvládnu spisovnú podobu 
materinského jazyka. 
Nemali sme priestorové podmienky na výučbu. (uvedené 2x) 
Zatiaľ rodičia neprejavili záujem a vybavenie našej MŠ je nevyhovujúce a nedostačujúce k výučbe 
cudzieho jazyka a samozrejme aj úroveň vzdelania učiteliek v cudzom jazyku je minimálna, na 
úrovni základnej školy. 
Realizovali sme prostredníctvom nemenovanej jazykovej školy. Lektor nebol pedagógom a nemal 
žiadne skúsenosti s deťmi. Neprofesionálne pristupoval k výučbe v tomto smere. Prístup lektora 
bol k deťom ako k žiakom na 2. stupni ZŠ. 
Nepravidelná dochádzka učiteľa, vysoký finančný poplatok za 1 vyučujúcu hodinu (30 min), 
veľakrát neodborný metodický postup, vyučovanie bez audiovizuálnych a didaktických pomôcok, 
chýbala spätná väzba učiteľ - dieťa - rodič. Pri vysokej chorobnosti detí 1x týždenne vyučovanie 
nestačilo nadobudnuté poznatky bolo potrebné fixovať denne v škole, v rodine. Ideálne by bolo 
zaradiť povinné vyučovanie CJ internou - kmeňovou učiteľkou v MŠ. 

65% 

8% 
27% 

Z akých dôvodov ste sa rozhodli neposkytovať 
cudzojazyčnú výučbu vo Vašej materskej škole? 

a) nemám k dispozícii kvalifikovaného učiteľa 
b) nepovažujem cudzojazyčnú výučbu v materskej škole za dôležitú 
c) iné 
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Nemám finančné možnosti na zaplatenie učiteľa CJ. 
Sme jednotriedna MŠ, ktorú tvoria najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. (Neochota 
platiť). 
Zo strany rodičov bol veľmi nízky záujem o výučbu CJ (uvedené 5x) 
Podľa platnej legislatívy je potrebná učiteľka so štátnou skúškou a tie našim učiteľkám chýbajú. 
Maturitná skúška nestačí, ani žiaden jazykový kurz). Ak aj prídu učiteľky napr. zo ZŠ, takéto 
oboznamovanie sa s cudzím jazykom je neúspešné. Učiteľky z 2. st. ZŠ sa nevedia znížiť k deťom 
predškolského veku a preto aj samé predčasne ukončia spoluprácu. Preto som toho názoru, aby  
oboznamovanie sa detí s CJ v MŠ vykonávala výlučne učiteľka pre MŠ, ktorá má alebo maturitu z 
CJ, alebo minimálny kurz z CJ - takáto učiteľka potrebuje len určitú slovnú zásobu, ale samozrejme 
s adekvátnou výslovnosťou. Nepotrebuje slovnú zásobu na úrovni štátnej skúšky. 
Pre našich rodičov je lektor finančne náročný a máme malý počet predškolákov. 
Veľké percento detí má zlú výslovnosť v materinskom jazyku aj pred vstupom do školy. Preto 
výslovnosť v CJ by mohla viesť k nesprávnej výslovnosti v materinskom jazyku. 
3 roky po sebe sme realizovali výučbu. Lektori boli cez jazykovú školu Pro Amerikana - Komárno. 
Jazyk vedia, ale pracovať s malými deťmi vôbec. Do MŠ raz prišli 3x nie, potom zas prišli, nikto 
ich nekontroloval, celá MŠ sa im preto prispôsobovala ako kedy im to vyhovovalo. Celé 3 roky deti 
mali tie isté prac. zošity a po nástupe do ZŠ, do 1. ročníka, dostali zasa tie isté. Bolo to všetko bez 
systému, nemali vypracovaný žiaden plán svojej práce, nepostupovali podľa žiadnej metodiky. 
Pedag. metódy, zásady im boli neznáme, ako aj samotná didaktika učebného procesu. 
V našej MŠ je 99% rómskych detí, ktoré treba viesť k znalosti SJ. My učíme rómske deti po 
slovensky. 
Máme rómsku triedu (1 dieťa nie je Róm) a deti sa v prvom rade snažíme učiť rozprávať správne 
po slovensky. 
Cudzojazyčná výučba v MŠ je dôležitá, ale bolo by vhodné, aby nadväzovali už aj v 1. ročníku ZŠ 
učebné osnovy na tie naše v cudzojazyčnej výučbe. Postoj vedenia oddelenia školstva je viac-
menej legislatívny. Nemáme dostatok informácií, nemáme financie na odmeňovanie učiteľov. 
Je ťažké až nemožné zohnať učiteľa, ktorý by dochádzal do obce k 6-8 deťom (staršie deti v MŠ), 
ktorého by rodičia vedeli finančne ohodnotiť. 
Nám to vyhovuje realizovať výučbu takýmto spôsobom (Už 6. rok). Rodičia sú spokojní. 
Možnosť výučby sme ponúkali za finančnú odmenu pre externú vyučujúcu, rodičia nemali záujem. 
Nemáme k dispozícii adekvátne priestory a materiálno-technické pomôcky na výučbu. 
Štátnu skúšku z cudzieho jazyka nemá žiadna učiteľka, certifikáty z jazykových škôl nepostačujú. 
Ako som už spomínala, keby sa AJ vyučoval od 1. ročníka, určite by som sa intenzívne venovala 
vyučovaniu AJ v MŠ. 
Slabé materiálne vybavenie, i predtým nenadväznosť v 1. ročníku. 
Vysoký podiel detí, ktoré neovládajú spisovný jazyk, poruchy výslovnosti, potreba (logopedickej 
starostlivosti) 
Insolventnosť rodičov, väčšia vzdialenosť MŠ od okresného mesta, priestorové podmienky MŠ 
Sťažnosti zo ZŠ pre zlú výslovnosť, ktorú si deti osvojili v MŠ. 
V prvom  rade by si deti mali osvojiť materinský jazyk. Moja prax v terajšom zamestnaní čoraz 
častejšie poukazuje na problémy s výslovnosťou niektorých hlások, nečistú výslovnosť. Z tohto 
dôvodu vyučovanie cudzieho jazyka nepovažujem za potrebné 
Dieťa do 4-5 rokov nevie poriadne po slovensky, má chyby vo výslovnosti, nepozná všetky 
významy slov a slovných spojení nevie ich dostatočne vysvetliť. 
Zo strany rodičov nie je záujem, nakoľko si myslia, že deti sa  po roku naučia plynule hovoriť 
cudzím jazykom, nechápu, že je to len oboznamovanie sa s CJ-> naša prax po výučbe aj na našej 
MŠ. 
Ale predškolákov oboznamujem s AJ prostredníctvom angl. pexesa. 
Certifikát EÚ z NJ mám, ale zamestnávateľ nám to neumožní finančne. 
V MŠ máme zriadenú 1 triedu pre deti od 3-6 rokov. 
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Malý počet detí v MŠ. Väčšina z nich má logopedické problémy. Zameriavame sa na správnu 
výslovnosť slovenských hlások a osvojovanie spisovného materinského jazyka. 
Dochádzajúci učiteľ je pre rodičov finančne náročný. 
Nemáme dobré skúsenosti s cudzími lektormi, výučba bola neefektívna, často nezvládali prácu s 
deťmi, s ktorými boli 2x do týždňa. Chce to každodenný kontakt, ktorý môže zabezpečiť kmeňový 
učiteľ, v prípade, že má kvalifikáciu. 
V našej MŠ je zapísaných 6 detí (14) rómskeho pôvodu a tieto majú problém porozumieť a 
komunikovať aj v slov. jazyku. 
Deti majú chyby vo výslovnosti. 
Deti pochádzajú z dvojjazyčného prostredia (rusínsky, rómsky) 
Nízky počet detí v zmiešanej vekovej skupine vo veku od 3-7 rokov. Ind. veková skupina. 
Spolupracujeme aj s CVČ - výučba AJ ako krúžok v MŠ, ale táto forma spolupráce ani výučby sa 
nám nepáči, nakoľko nie je výučba prepojená s ISCED-O a školským vzdelávacím programom. 
Našu MŠ navštevujú rómske deti a máme čo robiť, aby sme ich naučili SJ a dostatočne pripravili 
na vstup do ZŠ, lebo pri vzdelávaní týchto detí nie je vždy rozumová bariéra, ale jazyková. 
(Prakticky máme dvojjazyčné vyuč. aj my). 
Výber nechávam v plnej moci učiteľom. 
Učím sama takže mám toho aj tak dosť. 
80 % detí sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia majú problémy so spisovnou podobou 
slovenského jazyka. 

 
V odpovediach o dôvodoch nezaradenia cudzieho jazyka do výchovno-vzdelávacích 

aktivít materských škôl figuroval malý počet detí a zmiešané skupiny v jednotriednych 

materských školách, nezáujem zo strany rodičov, najmä z dôvodu nutnosti financovania 

externej učiteľky, problémy so zvládnutím materinského jazyka, najmä výslovnosti u detí, 

nedostatočná kvalifikácia učiteľov a zlé skúsenosti z pôsobenia síce jazykovo zdatných, ale 

pedagogicky a metodicky pre deti predškolského veku nepripravených učiteľov cudzieho 

jazyka. V mnohých materských školách je problematická komunikácia v slovenskom 

jazyku, keďže väčšina detí je rómskeho etnika/pochádza zo sociálne znevýhodňujúceho 

prostredia, preto sa jazyková príprava venuje najmä slovenskému jazyku. Tu by sme radi 

upozornili na špecifickosť podmienok týkajúcich sa regiónu, v ktorom sme výskum 

realizovali, mnoho materských škôl je umiestnených v obciach s vysokým podielom 

populácie  rómskeho etnika, kde už slovenský jazyk figuruje v daných podmienkach ako 

nematerinský, čo výrazne obmedzuje priestor pre prácu s cudzími jazykmi. Niektorí 

respondenti ako dôvod nezaradzovať cudzí jazyk do kurikula materskej školy vnímajú 

diskontinuitu medzi predškolským a primárnym stupňom.  

 Aké by podľa riaditeľov MŠ malo byť ideálne materiálno-technické vybavenie školy/triedy 

v ktorej sa realizuje oboznamovanie detí s cudzím jazykom? 

Odpovede respondentov sme zozbierali a utriedili do kategórií, ktoré respondenti 

v odpovediach sami zadefinovali. 
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Tabuľka 19 Podmienky pre ideálne materiálno-technické vybavenie materskej školy 
 
didaktické pomôcky 54 30,86% 
počítač 49 28,00% 
edukačné programy 40 22,86% 
audiovizuálne pomôcky 40 22,86% 
CD 39 22,29% 
knihy, odborná literatúra 38 21,71% 
DVD alebo CD prehrávač 37 21,14% 
interaktívna tabuľa 37 21,14% 
obrázky 37 21,14% 
samostatná učebňa pre CJ 29 16,57% 
pracovné zošity 19 10,86% 
didaktická technika 18 10,29% 
DVD 14 8,00% 
pracovný materiál 11 6,29% 
dataprojektor 10 5,71% 
metodické príručky 9 5,14% 
hračky 8 4,57% 
televízia 8 4,57% 
učebnice 7 4,00% 
písacie potreby, zošity 7 4,00% 
magnetická tabuľa 6 3,43% 
pexeso 6 3,43% 

metodické materiály 4 2,29% 
omaľovanky 4 2,29% 
rozprávky 4 2,29% 
hry 3 1,71% 
kancelárske potreby 3 1,71% 
kresliace potreby 3 1,71% 
názorné pomôcky 3 1,71% 
tabuľa 3 1,71% 
multifunkčné zariadenie 2 1,14% 
štandardné vybavenie 2 1,14% 
koberec 1 0,57% 
kopírka 1 0,57% 
kvalitné vybavenie 1 0,57% 
maňušky a bábky 1 0,57% 
mapy 1 0,57% 
obrázkové slovníky 1 0,57% 
omaľovánky 1 0,57% 
pesničky 1 0,57% 
plagáty 1 0,57% 
stavebnice 1 0,57% 
 175  

 

Až 31% respondentov vníma ako najdôležitejšiu súčasť materiálno-technického 

vybavenia školy/triedy didaktické pomôcky. Veľké množstvo respondentov považuje za 

ideálne materiálno-technické vybavenie tried počítač, audio-vizuálne pomôcky, edukačné 

programy, didaktickú techniku, interaktívnu tabuľu, CD a DVD prehrávače, televízor 

a dataprojektor. Či uvedené prevažne technické vybavenie je súčasťou tried, v ktorých sa 

deti predškolského veku oboznamujú s cudzím jazykom, nevieme posúdiť. Z pozorovaní 

činností učiteľov cudzích jazykov sme zaznamenali používanie len CD-prehrávača, 

v jednej materskej škole aj počítača na prehrávanie krátkych audio a video-nahrávok. Pre 

komparáciu sme sa však pýtali učiteľov, aké je podľa ich názoru materiálno-technické 

vybavenie školy/triedy, v ktorej realizujú cudzojazyčnú prípravu detí. Väčšina 

respondentov považuje toto vybavenie za ideálne, čo ilustruje tabuľka odpovedí (Tabuľka 

20) spolu s grafom.  
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Tabuľka 20 Zhodnotenie úrovne materiálno-technického vybavenia školy/triedy 
 Počet % podiel 
ideálne 38 52,05% 
nie celkom ideálne 28 38,36% 
nevyhovujúce 7 9,59% 
Spolu 73 100,00% 

 

 
 

Obrázok 13 Zhodnotenie úrovne materiálno-technického vybavenia školy 

 

Na základe realizovaného pozorovania usudzujeme, že učitelia sa veľmi nespoliehajú 

a neopierajú o technické vybavenie tried, v ktorých s deťmi pracujú. Všetky alebo väčšinu 

didaktických pomôcok predstavujú pomôcky a hračky, ktoré sú bežne v rámci tried 

v materskej škole dostupné alebo si ich učitelia pripravujú a nosia sami.  

 

5.5 Potreba vzdelávania a profesionalizácie učiteľov CJ v MŠ 

Úloha:  

- Zistiť, či a v akej miere existuje potreba vzdelávania a profesionalizácie 

učiteľov cudzích jazykov v materských školách a názory učiteľov a riaditeľov 

na to, kto by takéto vzdelávanie mal zabezpečovať. 

Použité metódy: 

- dotazník pre riaditeľov materských škôl v Prešovskom kraji, 

- dotazník pre učiteľov cudzích jazykov v materských školách v Prešovskom 

kraji, 

- neštruktúrovaný rozhovor s riaditeľmi vybraných materských škôl, 

- neštruktúrovaný rozhovor s učiteľmi cudzích jazykov vo vybraných 

materských školách. 

52% 

38% 

10% 

Materiálno-technické vybavenie materskej školy 

ideálne nie celkom ideálne nevyhovujúce 
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Prirodzeným predpokladom významu prípravy učiteľov cudzích jazykov 

v predškolskej a elementárnej pedagogike je potreba, dopyt po takomto vzdelávaní. 

O nevyhnutnosti prípravy učiteľov CJ pre primárnu školu niet pochýb, celoplošným 

zavedením povinnosti učiť sa prvý cudzí jazyk už od tretieho ročníka základnej školy. Ako 

sme uviedli v teoretickej časti práce, tento dopyt viedol a vedie odborníkov v oblasti 

vzdelávania k neustálej činnosti na skvalitňovaní prípravy učiteľov CJ pre tento stupeň 

vzdelávania. Cudzím jazykom v predprimárnom vzdelávaní sa z rôznych dôvodov, ale 

zrejme najmä kvôli ich nepovinnému statusu, taká veľká pozornosť nevenuje. Aby sme 

zistili, ako vnímajú potrebu vzdelávania  a vzdelávania sa v tejto oblasti sami učitelia 

cudzích jazykov v materských školách a riaditelia týchto materských škôl, pýtali sme sa 

ich na to prostredníctvom dvoch otázok v dotazníku. Prvá otázka sa týkala vyjadrenia 

potreby vzdelávania učiteľov CJ  pre MŠ a v druhej sme sa oboch pýtali na to, kto by 

podľa nich mal takéto vzdelávanie zabezpečovať. 88% učiteľov cudzích jazykov 

v materských školách, ktorí boli respondentmi nášho dotazníka, by privítalo ponuku 

ďalšieho vzdelávania vo svojom odbore: 

 

 

Obrázok 14 Privítanie ponuky ďalšieho vzdelávania so zameraním na vyučovanie CJ v MŠ 

 

175 riaditeľov materských škôl v dotazníku pre riaditeľov vyjadrovalo svoj názor na 

to, či existuje dostatok možností na vzdelávanie a profesionalizáciu učiteliek cudzieho 

jazyka pre predškolský stupeň; 77% respondentov uviedlo, že neexistuje dostatok 

možností. 

  

88% 8% 
4% 

Privítali by ste ponuku ďalšieho vzdelávania pre 
skvalitnenie Vašich spôsobilostí vo vyučovaní cudzieho 

jazyka v materskej škole? 

áno nie neuvedené 
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Tabuľka 21 Existencia možností pre vzdelávanie učiteliek CJ 
 

Odpoveď Počet % podiel 
áno 34 19,43% 
nie 135 77,14% 
neviem 2 1,14% 
neuvedené 4 2,29% 
SPOLU 175 100,00% 

 

 

Obrázok 15 Grafické zobrazenie existencie možností pre vzdelávanie učiteliek CJ 

 

K tejto väčšine zaradzujeme aj názory riaditeľov materských škôl, v ktorých sme 

realizovali pozorovanie a následné rozhovory s učiteľmi a riaditeľmi. Všetci respondenti 

zhodne vyjadrili potrebu existencie vzdelávania, či už v pregraduálnej alebo kvalifikačnej/ 

priebežnej forme, ktoré by sa špecializovalo na potreby a profesionalizáciu učiteľov 

cudzích jazykov na predškolskom stupni. 

Na otázku kto by mal takéto vzdelávanie zabezpečovať väčšina respondentov z radu 

učiteľov uvádzala metodicko-pedagogické centrá, vysoké školy a jazykové školy tak, ako 

to znázorňuje nasledujúci graf. 

20% 

77% 

1% 

2% 

Existuje podľa Vášho názoru dostatok možností pre 
ďalšie vzdelávanie a profesionalizáciu učiteliek 

cudzieho jazyka pre predškolský stupeň? 

áno nie neviem neuvedené 
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Obrázok 16 Kto by mal vzdelávať v oblasti cudzojazyčnej prípravy 

 

Tí, čo uvádzali „iné“, uvádzali: 

Súkromné jazykové školy, ktoré sa venujú vzdelávaniu detí v CJ. 
Súkromné jazykové školy. 
Príslušná ZŠ. 

 

Riaditelia materských škôl vyjadrili podobný názor ako učitelia, aj keď úlohe 

jazykových škôl evidentne pripisujú väčší význam v rámci zabezpečovania takéhoto 

vzdelávania. Predpokladáme, že to súvisí s faktom, že riaditelia sa pri hľadaní vhodných 

učiteľov cudzích jazykov pre svoje materské školy orientujú práve na jazykové školy. 

Usudzujeme tak z rozhovorov s nimi, v ktorých mnohí priznali nevedomosť a prekvapenie 

nad tým, že vysoké školy pripravujú kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov pre 

materské školy a prvý stupeň základných škôl. 

Najvyšší podiel úlohe metodicko-pedagogických centier v ďalšom vzdelávaní 

učiteľov materských škôl pripisujeme ich tradičnej úlohe v priebežnom a kvalifikačnom 

vzdelávaní učiteľov materských škôl a faktu, že dotazníky sme rozposielali práve 

prostredníctvom a v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove. 

  

32,88% 

54,79% 

23,29% 

12,33% 

4,11% 

Kto by podľa Vás mal ďalšie vzdelávanie v oblasti 
cudzojazyčnej výučby na predškolskom stupni zabezpečovať? 
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Kto by podľa Vás mal ďalšie vzdelávanie budúcich učiteľov cudzích jazykov na 

predškolskom stupni zabezpečovať? 

 
Tabuľka 22 Subjekty, ktoré by mohli podľa riaditeľov MŠ zabezpečovať výučbu učiteľov CJ 

 
Odpoveď Počet % podiel 
vysoká škola 55 31,43% 
metodicko-pedagogické 
centrum 98 56,00% 

jazykové školy 67 38,29% 
Štátny pedagogický ústav 9 5,14% 
iné 18 10,29% 
SPOLU 175 100,00% 

 

 
Obrázok 17 Grafické zobrazenie subjektov, ktoré by mohli podľa riaditeľov MŠ zabezpečovať výučbu 
   učiteľov CJ 
  

31,43% 

56,00% 

38,29% 

5,14% 
10,29% 

Kto by podľa Vás mal ďalšie vzdelávanie budúcich učiteľov 
cudzích jazykov na predškolskom stupni zabezpečovať? 
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5.6 Študijné programy pripravujúce učiteľov CJ pre predškolskú 
a elementárnu pedagogiku u nás a v zahraničí 

Úloha:  

- zistiť štruktúru a obsahovú náplň študijných programov, v ktorých sa 

pripravujú budúci učitelia cudzích jazykov pre predškolskú a elementárnu 

pedagogiku vo vybraných vysokoškolských inštitúciách v rámci EÚ.  

Použité metódy: 

- obsahová analýza študijných programov pripravujúcich učiteľov cudzích 

jazykov pre predprimárne a primárne vzdelávanie. 

 

Obsahovou analýzou študijných programov vybraných vysokoškolských inštitúcií, 

ktoré v pregraduálnej forme pripravujú budúcich učiteľov cudzích jazykov pre materské 

školy a pre prvý stupeň základných škôl sme sa pokúsili zistiť formy, obsahy a ciele  

prípravy učiteľov cudzích jazykov pre tieto stupne a nájsť inšpiráciu pre formovanie 

rámcového modelu prípravy učiteľov anglického jazyka v našich podmienkach.  

Poznanie skutočnosti, že bez osobnej konzultácie a podrobnejšieho vysvetlenia 

filozofie každého z analyzovaných študijných programov nebude možné programy 

objektívne posúdiť, vybrali sme si tie univerzity a fakulty, ktoré s Pedagogickou fakultou 

PU v Prešove spolupracujú v rámci dohôd a medzinárodných projektov v oblasti 

vzdelávania a s ktorými sme ich študijné programy mali možnosť odkonzultovať. Prioritne 

sme hľadali programy, ktoré sa sústreďujú aj na oblasť prípravy učiteľov cudzích jazykov 

na predprimárnom stupni. Analýza teda vychádza zo študijných programov bakalárskeho 

alebo magisterského stupňa štúdia, ktorý vo svojej ponuke majú: 

- Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 

- Pedagogická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne, 

- Escola Superior de Educacao do Instituto Politécnico do Porto, Portugalsko, 

- Universidad de Alcalá, Madrid, Španielsko, 

 

Prvým dôležitým zistením je formálna a štrukturálna rôznorodosť skúmaných 

študijných programov, pravdepodobne podmienená cieľovým profilom absolventov a 

výskumným zameraním katedier personálne zabezpečujúcich výučbu v danom štúdiu. 

Zatiaľ čo bakalársky program Učitelství pro mateřské školy Pedagogickej fakulty 

Masarykovej univerzity v Brne je úzko profilovaný na prípravu kvalifikovaných učiteľov 
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(aj) cudzích jazykov pre materské školy a magisterský program Teaching of English to 

Very Young Learners and Young Learners, ktorý ponúka Escola Superior de Educaçao do 

Instituto Politécnico do Porto, na prípravu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov 

v materských školách a na prvom stupni základných škôl, magisterské programy Učitelství 

pro 1.stupeň ZŠ (Brno), MA in Teaching English and French or Spanish (Porto), Maestra 

in Lengua Extranjera (Madrid) a bakalársky a magisterský program Učiteľstva 

akademických predmetov – Anglický jazyk a literatúra (Nitra) sa zameriavajú na prípravu 

učiteľov-elementaristov alebo ako sa nazývajú v Španielsku a Portugalsku – učiteľov 1. 

cyklu vzdelávania. Rozdiely existujú aj v požadovanom stupni vzdelania ako kvalifikačnej 

požiadavky na učiteľa cudzích jazykov v materskej škole – na rozdiel od ostatných krajín v 

Portugalsku absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia nepredstavuje dostatočnú 

kvalifikáciu absolventa pre vyučovanie na predprimárnom stupni, čo sa odráža aj v skladbe 

a obsahu predmetov. V bakalárskom programe Učiteľstva anglického jazyka 

v predškolskej a elementárnej pedagogike (Porto) dominujú lingvistické predmety 

a jazykové semináre orientované na zlepšenie jazykových zručností a kompetencií 

frekventantov štúdia a didaktická príprava je obsiahnutá až v magisterskom štúdiu daného 

odboru. Podobne štrukturálne koncipovaný je študijný program Učiteľstvo akademických 

predmetov – Anglický jazyk a literatúra a študijný program Predškolská a elementárna 

pedagogika Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 

Program Učiteľstva cudzích jazykov (Maestro en Lengua Extranjera) Univerzity 

Alcala v Madride je magisterským stupňom štúdia v trvaní 3 roky a pripravuje 

kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov pre cieľovú skupinu detí od 6 – 12 rokov, hoci 

v cieľovom zameraní absolventov sa uvádza uplatnenie aj v súkromných a štátnych 

materských školách, ktoré realizujú cudzojazyčnú výchovu detí, ktoré ich navštevujú. 

Informačné listy jednotlivých predmetov jednoznačne vypovedajú o reflektovaní špecifík 

cudzojazyčnej výchovy predškolského veku (uvedeného ako „infancy“), najmä 

v predmetoch Cudzí jazyk – anglický s didaktikou I a II ( Lengua extranjera y su didáctica 

I/II – Inglés). Zo skladby študijného programu je evidentné vyvážené zakomponovanie 

lingvodidaktických predmetov a otázok do štruktúry všeobecných pedagogických 

disciplín, s cieľom prípravy študentov na povolanie učiteľa – špecialistu, v tomto prípade 

učiteľa anglického jazyka pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.   

Bakalársky program Učitelství pro mateřské školy Pedagogickej fakulty 

Masarykovej univerzity v Brne je unikátnym programom zo všetkých analyzovaných 

programov tým, že v rámci povinne voliteľných a voliteľných predmetov pripravuje 
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špecializovaných učiteľov cudzích jazykov výlučne pre predprimárne vzdelávanie. 

Jednotlivé disciplíny sú špecificky orientované pre potreby učiteľov CJ pracujúcich 

s deťmi predškolského veku. Dôraz sa preto kladie na dokonalé zvládnutie výslovnosti, 

jazyka používaného v triede, formy a metódy oboznamovania detí predškolského veku 

s cudzím jazykom, navyše ponúka výber zo štyroch cudzích jazykov – anglického, 

nemeckého, francúzskeho a ruského. Výlučné zameranie sa programu na predškolský vek 

poskytuje priestor na skutočne kvalitnú a hĺbkovú prípravu študentov na povolanie učiteľa 

materskej školy, ktorý je odborne kvalifikovaný na oboznamovanie detí s cudzími jazykmi 

na tomto stupni. Nevýhodou sa môže zdať nemožnosť plynule naviazať na štúdium 

v magisterskom stupni, ktoré by študenta kvalifikovalo na vyučovanie cudzích jazykov aj 

v primárnej škole, na to je koncipované magisterské 5-ročné štúdium v odbore učiteľstvo 

pre 1. stupeň ZŠ. 

Vychádzajúc z analýzy vybraných študijných programov niekoľkých pedagogických 

fakúlt vrátane Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, existuje niekoľko 

variantov programov prípravy učiteľa cudzích jazykov v predškolskej a elementárnej 

pedagogike: 

- štruktúrované štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni v odbore 

predškolská a elementárna pedagogika s voliteľnou špecializáciou na 

učiteľstvo cudzieho jazyka a literatúry s didaktickou a metodickou prípravou 

na cudzojazyčné vzdelávanie na predškolskom a primárnom stupni; 

- štruktúrované štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni  v odbore 

Učiteľstvo akademických predmetov zamerané na učiteľstvo cudzieho jazyka 

a literatúry alebo viacerých cudzích jazykov s didaktickou a metodickou 

prípravou na cudzojazyčné vzdelávanie na predškolskom a primárnom stupni; 

- neštruktúrované štúdium zamerané výlučne na a) predškolskú alebo b) 

primárnu pedagogiku s dodatočnou špecializáciou na vyučovanie cudzích 

jazykov na týchto stupňoch prostredníctvom súboru povinne voliteľných 

alebo voliteľných predmetov (vrátane štátnice z cudzieho jazyka s didaktikou) 

alebo len ukončenia štúdia skúškou na úrovni B2. 

Pupala a kol. (2008) navrhujú študijný program na báze kombinácie študijných 

odborov 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.5 predškolská a elementárna 

pedagogika v pomere 2/3 UAP a 1/3 PEP vo forme štvorročného bakalárskeho štúdia,  

s dôrazom na kvalitnú prípravu v oblasti cudzieho jazyka, ktorej podstatnou súčasťou by 

bola didaktická a metodická príprava na vyučovanie daného cudzieho jazyka v primárnom 
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i predprimárnom vzdelávaní. Tretinová časť študijného programu vychádzajúca z odboru 

predškolskej a elementárnej pedagogiky by poskytovala všeobecnejšiu pedagogickú bázu 

prípravy študentov pre prácu učiteľa v predškolskom a primárnom vzdelávaní. Išlo by teda 

o model založený na kombinácii dvoch existujúcich študijných odborov. 

Možností je teda niekoľko, ale reflektujúc odporúčania odborníkov o potrebe zúženia 

obsahového profilu študijných programov učiteľstva a prehĺbenia štúdia v rámci jeho 

jednotlivých zložiek sa nám ako najinšpiratívnejší javí neštruktúrovaný program učiteľstva 

pre predprimárne vzdelávanie alebo učiteľstva pre primárne vzdelávanie (model štúdia na 

Pedagogickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne),  ktorý poskytuje dostatočný priestor 

na kvalitnú prípravu učiteľov – špecialistov, vrátane rozsiahleho súboru voliteľných alebo 

povinne voliteľných predmetov z oblasti cudzieho jazyka s didaktikou. Najmä s ohľadom 

na špecifiká cudzojazyčnej výchovy ako súčasti celkového rozvoja dieťaťa by študijný 

program orientovaný výlučne na predškolskú pedagogiku a cudzí jazyk v materských 

školách reflektoval tento status cudzieho jazyka v predškolskej výchove a vzdelávaní. Ak 

by sa program realizoval aj vo forme kvalifikačného štúdia, predstavoval by zároveň jednu 

z možností ďalšieho vzdelávania a profesionalizácie učiteľov materských škôl z praxe 

(dôkaz o tejto potrebe uvádzame aj v ďalších výsledkoch výskumu).  

 

5.7 Názory absolventov štúdia v odbore 1.1.5 predškolská a elementárna 
pedagogika  so zameraním na anglický jazyk na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove 

Úloha:  

- Zistiť názory absolventov štúdia v odbore 1.1.5 predškolská a elementárna 

pedagogika  so zameraním na anglický jazyk na Pedagogickej fakulte 

Prešovskej univerzity v Prešove na štúdium samotné a uplatniteľnosť jeho 

zložiek (užitočnosť, resp. redundantnosť predmetov) v reálnej praxi, v ktorej 

títo absolventi pôsobia. 

 

Použité metódy: 

- retrospektívne písomné výpovede absolventov študijného programu 

predškolská a elementárna pedagogika Pedagogickej fakulty Prešovskej 

univerzity v Prešove o štúdiu a jeho uplatnení v aktuálnej praxi respondentov. 
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Metódu retrospektívnej písomnej výpovede sme použili u štyroch respondentov – 

absolventov štúdia v programe predškolská a elementárna pedagogika, ktorí v rámci štúdia 

absolvovali blok predmetov zameraných na anglický jazyk s didaktikou a toto štúdium 

ukončili aj štátnou skúškou z anglického jazyka a literatúry a didaktiky anglického jazyka. 

Ide teda o plne kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka pre predprimárne a primárne 

vzdelávanie. 

Respondenti sa písomnou formou vyjadrovali k štúdiu samotnému, jednotlivým 

predmetom a k tomu, do akej miery ich štúdium pripravilo na reálnu prax vyučovania 

anglického jazyka v materských a základných školách, na ktorých pôsobia. Traja 

respondenti absolvovali štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika 

a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v dennej forme štúdia a jeden respondent v externej 

forme štúdia. 

 Respondenti sa vo svojich výpovediach najviac vyjadrovali k obsahu a prínosu 

didaktiky anglického jazyka, ktorú hodnotili ako „najužitočnejšiu“, “nápaditú“ a 

„významnú“. Kritika sa týkala časovej dotácie na tento predmet, ktorá sa respondentom 

zdala malá, a obsahu predmetu, kde navrhovali: 

- modelové hodiny, 

- praktické ukážky, 

- vzorové prípravy na hodiny, 

- vzory aktivít na rozvoj jednotlivých komunikačných zručností, 

- zásobník materiálov, námetov, internetových odkazov,    

- zoznámenie sa s motivačnými metódami a spôsobmi efektívneho zvládania 

„problémových žiakov“ alebo „slabších žiakov,“ 

- priestor na analýzu chýb, ktorých sa učitelia pri cudzojazyčnej výučbe 

dopúšťajú, 

- priestor na informácie o vekovo primeraných a vhodných učebniciach 

a metodických materiáloch, ktoré učiteľ pri oboznamovaní detí s cudzím 

jazykom môže využívať, 

- priestor na poznanie možností „využitia interaktívnej tabule v edukačnom 

procese anglického jazyka,“ 

- „širšiu škálu praktických zručností, tvorenie príprav na hodiny a oboznámenie 

sa s konkrétnymi hrami.“ 

Jazykové semináre hodnotili dvaja respondenti. Respondent, ktorý absolvoval 

štúdium v externej forme zhodnotil tento predmet ako „samoštúdium“, komunikačné témy 
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ako „vzdialené od praxe“ a „nevyužiteľné“. Privítal by témy, ktoré vyučujú v škole. 

Naopak, absolvent denného štúdia sa o „hodinách zameraných na komunikáciu“ vyjadril 

ako o prínosných a poskytujúcich priestor pre množstvo zaujímavých tém.  

Traja respondenti zhodnocovali lingvisticky orientované predmety – fonetiku, 

morfológiu, lexikológiu a syntax opäť ako „užitočné a významné“ alebo „vybavujúce 

odbornými vedomosťami“. Spomenutými negatívami týchto predmetov bola nedostatočná 

praktická orientácia niektorých predmetov, napríklad syntaxe, a pozitívne bola 

vyzdvihnutá prakticky zameraná a reálnu situáciu v triede simulujúca fonetika. 

Jeden z respondentov sa vo svojej výpovedi zameral aj na predmet detská literatúra 

písaná po anglicky, ktorý hodnotil ako „zaujímavý a nápaditý“, a ktorého zastúpenie 

v ponuke predmetov vnímal ako „užitočné“, pretože má bohaté skúsenosti s pravidelným 

využívaním príbehu a rozprávok na hodinách anglického jazyka v materských aj 

základných školách. 

Metóda retrospektívnej písomnej výpovede absolventov programu predškolská 

a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove je pre 

náš výskum veľmi dôležitá, pretože nám poskytuje cenné informácie z praxe z pohľadu 

jednotlivcov. Prax, v ktorej naši absolventi našli svoje uplatnenie ako učitelia  anglického 

jazyka v materských a základných školách, im poskytuje priestor na konfrontáciu 

teoretických vedomostí a zručností získaných počas štúdia s reálnymi potrebami, 

podmienkami a možnosťami oboznamovania detí predškolského a mladšieho školského 

veku s cudzím jazykom. Ich osobné výpovede na danú tému sú výsledkom tejto 

konfrontácie a nám slúžia ako spätná väzba k prehodnoteniu významu a prínosu skladby  

a obsahu predmetov v rámci kurikula pripravujúceho budúcich učiteľov anglického jazyka 

pre dané stupne vzdelávania. 

Najvýznamnejším poznatkom získaným z týchto výpovedí je potreba praktickej 

orientácie všetkých, ale najmä lingvistických predmetov s ohľadom na cieľový profil 

absolventov odboru. Ďalším výstupom je požiadavka väčšieho priestoru venovaného 

metodike a didaktike oboznamovania detí predškolského a mladšieho školského veku 

s cudzím jazykom a tematického zamerania komunikácie v rámci jazykových seminárov 

na situácie a témy súvisiace so životom detí  v materskej a primárnej škole.    


