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Úvod
Predprimárne vzdelávanie bolo donedávna v materských školách nedostatočne doceňované
z pedagogického hľadiska a tak isto z hľadiska vzdelávacej politiky u nás aj v zahraničí. Za
začiatok ,,skutočného vzdelávacieho procesu“ sa považovalo obdobie začatia povinnej školskej
dochádzky. Vzhľadom k tejto skutočnosti bola, aj stále je predškolská výchova nepovinná, ale
v posledných rokoch sa tento trend výrazne mení. Predškolské vzdelávanie sa začalo považovať
za súčasť celoživotného vzdelávania. K nemu sa vytvárajú programy, ktoré sú určené na prípravu
detí na nadväzujúce školské vzdelávanie. Mnohokrát sa dokázalo, že predškolská výchova
vytvára kladné a dlhodobé efekty pre ďalší rozvoj detí. Na základe týchto skutočností sa toto
obdobie detí stalo predmetom pedagogiky predškolského veku. V súčasnosti už nie sú chápané
materské školy iba ako ,,detské záhradky“, ale tradičný podhľad na dieťa predškolského veku sa
zmenil z objektu vychovávateľskej starostlivosti na subjekt vzdelávania. (Vlček, Janík, 2010).
Z vyššie uvedených dôvodov je zrejmé, že predškolské vzdelávanie je dôležitým
medzníkom v živote dieťaťa. Z pohľadu významu pre dieťa môžeme toto vzdelávanie definovať
ako základnú prípravu na nadväzujúce školské vzdelávanie a vo všeobecnosti ako kvalitný štart
do života. V ostatných vyspelých štátoch sú zriadené podobné inštitúcie predškolskej výchovy,
ktoré vplyvom tradícií, kultúry, sociálneho a politického systému a iných aspektov majú
vytvorený vlastný vzdelávací systém odpovedajúci vyspelosti danej krajiny.
Seminárná práca je zameraná na komparáciu predškolského vzdelávania v Nemeckej
spolkovej krajine so Slovenskou republikou.
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Charakteristika Nemecka
SRN- Spolková republika Nemecko je jedným z najstarších členov Európskej únie.

Napriek komplikovaným historickým udalostiam sa po povojnovom období, po celkovej
rekonštrukcii hospodárskej a ekonomickej oblasti, ako aj ostatných, zaradila medzi najvyspelejšie
štáty. Na rozlohe takmer 360 000 km štvorcových žije približne 80 miliónov obyvateľov, vďaka
čomu sa radí medzi najzaľudnenejšie štáty Európskej únie, zároveň patrí medzi najväčšie
domovy populácie imigrantov na svete. Nemecko (nemecky: Bundesrepublik Deutschland) je
tvorené zo šestnástich územných celkov (nem.: Bundesländer). Hlavným a zároveň najväčším
mestom je Berlín. Systém sociálnej pomoci je vysoko rozvinutý a životná úroveň je vysoká.
Nemecko sa pokladá za jedného z najdôležitejších aktérov v ovplyvňovaní európskej a
celosvetovej politiky (Vlček, Janík, 2010).

2

Školské systémy v krajinách Nemeckej spolkovej republika a Slovenskej
republiky

2.1 Školský systém v Nemecku
Súčasný vzdelávací systém v Nemecku nie je jednotný. Rámcové ciele vzdelávania a obsah
(kurikulum) určuje štát. Ten tak isto kontroluje jeho kvalitu a financuje ho. Ďalej je stanovené, že
práva a povinnosti štátu spadajú spolkovým zemiam Nemecka (Eurybase, 2017/2018).
Vzdelávací systém Nemecka je podľa dokumentu Eurybase rozdelený na:
 predškolské vzdelávanie
 základné vzdelávanie
 sekundárne vzdelávanie
 terciálne vzdelávanie
 pokračujúce vzdelávanie
Na predškolskom vzdelávaní sa podieľajú materské školy (Kindergärten)
pre deti do šesť rokov. Viac nižšie v kapitole 3 Predprimárne vzdelávanie.
Základná škola (Grundschule) má jedinečnú úlohu a to smerovať žiačky a žiakov
postupne od hravej formy vzdelávania k školskej forme vzdelávania a práce. Spravidla trvá 4

roky. Dieťa je povinné začať ju navševovať v roku, kedy dosiahlo šesť rokov. Pre žiakov so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú určené špeciálne školy (Förderschulen).
Sekundárna škola je rozdelená na niekoľko typov: Hauptschule, Realschule,
Gymnasium, Gesamtschule. Do akého typu školy dieťa pôjde sa rozhoduje podľa jeho
vzdelávacích výsledkov s účasťou rodičov a vedenia školy. Po dokončení povinnej školskej
dochádzky, väčšinou pri dovŕšení 15 rokov, je možné postúpiť na niektorú z nadväzujúcich
sekundárnych škôl: Gymnasium/ gymnasiale Oberstufe, Berufsschule, Berufsfachschule,
Fachoberschule.
Terciálne vzdelávanie zahŕňa inštitúcie vyššieho vzdelávania a sú určené pre študentov,
ktorí ukončili vyššie sekundárne vzdelávanie: Universitäten, Technische Hochschulen,
Kunsthochschulen a Musikhochschulen, Fachhochschulen. (Eurybase, 2017/2018).

Zdroj: Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst, Bonn. © KMK Januar 2005

2.2 Školský systém v Slovenskej republike
Školský systém v Slovenskej republike tvoria tri základné stupne škôl: primárny,
sekundárny a terciárny. Štruktúru výchovno-vzdelávacej sústavy určujú zákony a podrobnosti
fungovania jej jednotlivých súčastí upravujú vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky. Školská sústava predstavuje súbor všetkých školských inštitúcií, ich fungovanie a
prostriedky (vrátane legislatívnych), ktoré v krajine zaisťujú vzdelávanie. Sústavu inštitúcií
formálneho a neformálneho vzdelávania riadi a spravuje Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky (www.minedu.sk).
Schéma: Školský systém v Slovenskej republike

Zdroj: Baďuríková, Z. a kol.: Školská pedagogika, Bratislava: UK, 2001.

Materské školy patria medzi výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú
výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a so zariadeniami náhradnej rodinnej výchovy,
a to v súlade s ich vekovými a individuálnymi osobitosťami. Výchovu a vzdelávanie detí
predškolského veku zabezpečujú materské školy a špeciálne materské školy.
Základné školy poskytujú základné vzdelanie, zabezpečujú intelektový, citový a
senzoricko-motorický rozvoj žiakov v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami
vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytujú mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú,
ekologickú a náboženskú výchovu. Základná škola sa delí na dva stupne, prvý je štvorročný a
druhý päťročný. Po skončení štvrtého ročníka môžu žiaci pokračovať v dochádzke do vyšších
ročníkov základnej školy, alebo sa uchádzať o prijatie do prvého ročníka osemročného gymnázia.
Stredné školy poskytujú žiakom stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné
vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a nadstavbové a pomaturitné štúdium. Pripravujú
žiakov na výkon povolaní a činností v národnom hospodárstve, správe, kultúre, umení a v
ostatných oblastiach života (vrátane vysokoškolského štúdia). Stredné školy vychovávajú žiakov
so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a v zmysle vedeckého poznania. Pripravujú ich
na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaniach. Stredné školy sa členia na uvedené druhy:
gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia a učilištia, združené stredné školy
(stredné odborné učilištia a stredné odborné školy).
Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké inštitúcie, ktoré majú
výhradné právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie. Vysokoškolské štúdium trvá 4 až 6 rokov,
ukončuje sa štátnou záverečnou skúškou.
Nemecký vzdelávací systém ma oproti Slovenskému vzdelávaciemu systému má:
a) spoločná škola (Gesamtschule) Ide o v Nemecku najviac diskutovaný typ školy. Jej
koncept spočíva na požiadavke rovnosti šancí, a preto sa usiluje o čo možno najširšiu
ponuku rôznych predmetov, aby sa tak vyhla príliš včasnému rozhodovaniu o profesii
jednotlivca. Spoločné školy sa rozdeľujú na dva typy:
1. integrované spoločné školy, ktoré zahŕňajú spoločné vyučovanie pre všetkých žiakov;
2. kooperatívne spoločné školy, ktoré zahŕňajú viacero typov škôl v jednom zariadení.

b) V niektorých krajinách Nemeckej spolkovej republika Hlavná škola ( Hauptschule), končí
v desiatom ročníku. Vo väčšine krajín je 10 ročník dobrovoľný. V Slovenskej republike
10 ročník základnej školy neexistuje. Druhý stupeň ZŠ je od 5 do 9 ročníka.
c) V Nemecku sa oproti Slovensku uplatňuje tzv. duálny systém, to znamená, že škola
sprostredkúva odborno-teoretické a všeobecné poznatky a praktická časť výučby sa
realizuje v podnikoch. V duálnom systéme absolvujú v Nemecku približne 2/3 žiakov z
pravidla 3-ročné vzdelávanie v určitom pracovnom odbore. Cieľom vzdelávania v
duálnom systéme je sprostredkovať žiakom široké základné odborné vzdelanie a praktické
odborné zručnosti pre vykonávanie kvalifikovanej pracovnej činnosti.
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PREPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Preprimárne vzdelávanie je v Nemecku pomerne rozšírené a postupne začleňuje čoraz

vyššie počty detí príslušného veku. Na území celého Nemecka sa zúčastňuje v súčasnosti na
inštitucionálnej predškolskej výchove 55 % detí 3-ročných, 81 % detí 4- ročných a 83 % 5ročných detí (Key Data on Education in Europe, 2002). Prevládajú však veľké rozdiely medzi
bývalou východnou časťou Nemecka (kde prevažne ponuka miest v materských školách
uspokojuje dopyt) a bývalou západnou časťou Nemecka (kde je počet obmedzený a deti sa
prijímajú do materských škôl na základe sociálnych kritérií, prednostne z rodín s nižšími
príjmami). Vyučovacím jazykom je jazyk nemecký. (J. Prucha, 2006)
Predprimárne vzdelávanie na Slovensku je postupný a zámerný proces rozvíjania
osobnosti dieťaťa predškolského veku v materskej škole podľa školského vzdelávacieho
programu. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Spôsob ukončenia predprimárneho vzdelávania
nie je podľa legislatívy taxatívne určený. Môže sa ukončiť v šiestom roku veku, ale aj v
siedmom, ak má odloženú povinnú školskú dochádzku. Osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania slúži ako doklad o získanom stupni vzdelania. Môžu ho vydať len
materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení.

3.1 Systém inštitucionálnej predškolskej výchovy v Nemeckej spolkovej republike
Dieťa v Nemeckej spolkovej republike môže navštevovať rôzne inštitúcie predprimárneho
vzdelávania. Približne od 4 mesiacoch do 3 rokov (v každom kraji- Länder inak), majú možnosť
rodičia umiestniť svoje dieťa do súkromných Jaslí (Kinderkrippe) alebo do Detských centier.
Tieto inštitúcie sú dobrovoľné a spoplatnené. Vzdelávanie v týchto inštitúciách trvá zväčša do 3
roku života dieťaťa. Ak dieťa dovŕši 3 rok, má možnosť navštevovať Materskú školu
(Kindergarten). Tá je v Nemecku taktiež dobrovoľná. Rodičia ktorý svoje dieťa nezaradili do
týchto inštitúcií predprimárneho vzdelávania môžu umiestiť dieťa ktoré dovŕšilo 5 rok do
prípravnej triedy. Úlohou prípravných tried je uľahčiť vstup do základnej školy a plnenie si
povinnej školskej dochádzky. Tieto prípravne triedy sú zväčša zriaďované v blízkostí základných
škôl.
Inštitúcie predprimárneho vzdelávania v Nemecku
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Materská škola (Kindergarten) je tradičný a najbežnejší typ predškolského zariadenia. Je určená
pre deti vo veku 3-6 rokov. Podľa zákona z roku 1990, ktorý upravuje starostlivosť o deti a
mládež majú jednotlivé spolkové kraje vo svojej kompetencii legislatívu preprimárneho

vzdelávania, avšak zriaďovanie a financovanie materských škôl je úlohou miestnych úradov. Od
roku 1996 majú všetky nemecké matky zákonné právo na umiestnenie dieťaťa predškolského
veku v materskej škole, avšak finančné otázky zabraňujú miestnym úradom zriaďovať dostatočný
počet miest pre všetky deti.
Vedľa materských škôl existujú ďalšie inštitúcie a formy starostlivosti v predškolskej
výchove, i keď, s ohľadom na ich výrazne nižší počet, majú tieto formy starostlivosti nižší
význam. Jedná sa o škôlky a predškolské triedy s určitým druhom a stupňom postihnutia.
(Gillová, P. 2008 s. 4)
Školské materské školy (Schulkindergarten) sú v niektorých spolkových krajoch zriadené pre
deti vo veku pre začatie povinnej školskej dochádzky, t.j. 6 rokov, avšak nie sú pre školskú
dochádzku ešte vyspelé. Tento typ zariadenia je organizačne spätý s primárnymi školami a
označuje sa ako „prípravná trieda“ (Vorklasse, Vorschulklasse, Förderklasse). Podobným
zariadením sú prípravné triedy zriaďované pre deti vo veku 5 rokov, ktorým chcú rodičia
poskytnúť zvýšenú prípravu na to, aby mohli vstúpiť do školy v normálnom predpokladanom
veku 6 rokov. Tieto prípravné triedy tiež obvykle fungujú pri primárnych školách. ( Prucha,
2006)

3.2 Systém inštitucionálnej predškolskej výchovy v Slovenskej republike
Inštitúcie predprimárneho vzdelávania v Slovenskej republike
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Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v
predškolskom veku. Materskú školu považujeme za základnú inštitúciu, ktorá prispieva k

obnoveniu a predlžovaniu detstva a je určená na edukáciu najmladších občanov. (Kolláriková, Z.,
Pupala, B. 2001, s.104).
Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej,
morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Navštevujú ju deti vo veku od 3 do 6 rokov, v niektorých prípadoch aj deti vo veku 2 rokov.
Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku. Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku, a
deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Materská škola sa zriaďuje spravidla pri
počte desať detí. Na jednu triedu sú dvaja pedagogický zamestnanci, z toho jeden
v dopoludňajších hodinách a druhý v popoludňajších hodinách

Nemecko:

Slovensko:

V Nemeckej republike oproti Slovenskej republike majú inštitúcie pod názvom prípravne triedy
(Vorklasse, Vorschulklasse) ktoré navštevuje deti od 5 roku svojho života a uľahčujú vstup do
základnej školy, aby deti mohli vstúpiť do základnej školy v predpokladanom 6 roku života.

3.3 Legislatívny rámec predškolského vzdelávania v Nemecku a na Slovensku
V Nemeckej spolkovej republike, podľa Základného zákona (Grundgesetz) je
výsadou federácie, aby prijala právne predpisy týkajúce sa detí a starostlivosti o mládež v rámci
verejného blaha. Toto platí aj pre podporu detí v centrách dennej starostlivosti (materská škola,
jasle- Kinderkrippen alebo družina- Hort). Federácia využila svoju legislatívnu autoritu, keď
uzákonila Zákon o detskej a mládežníckej podpore (Kinder- und Jugendhilfegesetz) v júni
roku 1990, ktorý bol potom pozmenený v roku 2004 v Zákone o rozširovaní dennej
starostlivosti (Tagesbetreuungsausb augesetz – TAG) a bol revidovaný Zákonom o ďalšom
vývoji detskej a mládežníckej podpore (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz –
KICK). Pod týmto zákonom sú kraje povinné predložiť konkrétne ciele zákona, napr. kvalitu
a kvantitu ich vlastnej legislatívy. (Eurybase, 2017/2018).
Zákon o podpore detí a mládeže (Kinder- und Jugendhilfegesetz) bol naposledy
pozmenený v decembri 2008 Zákonom o ochrane detí (Kinderförderungsgesetz – KiföG). Pod
týmto zákonom, od roku 2013, majú všetky deti od jedného roku nárok na umiestnenie v denných
zariadeniach pre deti. Okresné zastupiteľstvá sú povinné finančne zabezpečiť a taktiež efektívne
implementovať tento zákon do praxe. (Eurybase, 2017/2018).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z 22.mája 2008. Zákon ustanovuje: ciele; podmienky; princípy; obsah; formy;
organizáciu výchovy a vzdelávania v školských a školských zariadeniach; dĺžku a plnenie
povinnej školskej dochádzky; vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno vzdelávacie programy na školskej úrovni; práva a povinnosti škôl a školských zariadení;
práva a povinností detí a žiakov, rodičov alebo inej fyzickej osoby, ktorá ma dieťa zverené
do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
alebo práva a povinnosti zástupcov zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústna starostlivosť,
výchovné opatrenie. Štátne vzdelávacie programy - vymedzujú povinný obsah výchovy a

vzdelávania v školách podľa tohto zákona na získanie kompetencií. Štátne vzdelávacie programy
vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

na základe ktorého škola

vypracúva školský vzdelávací program - musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.
(minedu.sk/12272-sk/zakony/)
Nemecká spolková republika

Slovenská republika

Federálne Ministerstvo- zákony a predpisy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

-V roku 1990 – zákon o starostlivosti deti
a mládeže -Kinder- und Jugendhilfegesetz

Slovenskej republiky

- novelizovaný - zákonom o ďalšom rozvoji
starostlivosti o deti a mládež. -Kinder- und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Štátny vzdelávací program

Kraje povinné – dať konkrétnu formu

Štátny vzdelávací program

školský vzdelávací program

požiadavkám zákona – zaistiť kvalitu a kvantitu
požadovanej starostlivosti ( vlastná legislatíva)

3.4

Ciele predprimárneho vzdelávania v Nemecku a na Slovensku

Nemecká spolková republika: V súlade so spoločným rámcom krajov pre ranné vzdelávanie v
centrách dennej starostlivosti Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in
Kindertageseinrichtungen prijatým v roku 2004 Standing Conference a Konferenciou ministrov
pre mládež, vzdelávacie ciele v predškolskom vzdelávaní sa zameriavajú na komunikačné
základné zručnosti a rozvíjanie a upevňovanie osobnostných vlastností, ktoré motivujú deti a
pripravujú ich zvládať záťažové situácie a výzvy v ich budúcom živote v zodpovednom prístupe
k spoločnosti a celoživotnému vzdelávaniu. Predmety a týždenné vyučovacie hodiny v
materských školách nie sú. Kraje si určujú ciele a oblasti vzdelávania vo výchovno-

vzdelávacích plánoch a uskutočňujú ich po dohode s podpornými inštitúciami centier dennej
starostlivosti pre deti. Jednotlivé oblasti a činnosti detí sú rozvrhnuté tak, aby povzbudzovali
rozvoj detí vo veku od troch do šiestich rokov v materskej škole a ich schopnosti: ( ľavá strana
tabuľky)
Porovnanie
Schopnosti

Nemecko

Slovensko

 Telesné, duševné
emocionálne, Sociálne

 kognitívne senzomotorické,
sociálno- citové

Oblasť

 Jazyk, písanie a komunikáciu;

 Jazyk a komunikácia

Oblasť

 Matematika a práca s
informáciami

Oblasť

 Osobnostný a sociálny rozvoj,
hodnotový rozvoj a
náboženskú výchovu
 Matematiku, prírodné vedy,
IT;
 Krásne umenia/prácu s
rozličnými médiami;
 Telo, pohyb, zdravie;

Oblasť

 Životné prostredie a kultúru.

 Umenie a kultúra

Oblasť
Oblasť

Oblasť

 Človek a príroda
 Človek a spoločnosť
 Človek a svet práce

 Zdravie a pohyb

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole v Slovenskej republike je
dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre
školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Všeobecnými cieľmi výchovy a
vzdelávania v materskej škole sú: - zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu
sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými, - uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na
zmenené – inštitucionálne, školské prostredie, - podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a
učeniu, - podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, - sprostredkovať základy
verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na
následné primárne vzdelávanie, - umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry,
priamej skúsenosti a aktívneho bádania, - uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s
rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania
podmienok pre blaho všetkých detí, - identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami, -

zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, - zabezpečovať dostupnosť
poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, - získavať dôveru rodičov pri realizovaní
výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie
blaha a potrieb detí. (Štátny vzdelávací program)

3.5 Zaradenie materskej školy do vzdelávacej sústavy v Nemecku a na Slovensku
Vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve v Nemecku nie je súčasťou školského
systému organizovaného štátom, ale najmä výlučne je pridelené sektoru pre blaho dieťaťa a
mládeže. Na federálnej úrovni zodpovednosť za verejné blaho spočíva na Federálnom
Ministerstve pre záležitosti rodiny, seniorov, ženy a mládež (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend – BMFSFJ) na úrovni krajov na Ministerstvách mládeže a
sociálnych vecí a čiastočne tiež Ministerstvá školstva a kultúry sú kompetentné úrady.
Právne postavenie štátnej materskej školy na Slovensku má charakter: samosprávny –
podľa Zákona č. 596/2003 oštátnej správe v školstve a školskej samospráve materskej školy
zriaďuje a zrušuje obec, verejnosprávy - materské školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a materskej školy, kde obec nie je zriaďovateľom, zriaďuje príslušný
krajský školský úrad.“(Lipnická, 2009, s. 22)
Predškolská výchova sa uskutočňuje v materskej škole a v materskej škole pre deti so
špeciálnymi potrebami. Od roku 2008 Materské školy nepatria medzi školské zariadenia, ale
tvoria sústavu škôl, ako jednu zo škôl poskytujúce vzdelanie –predprimárne.

3.6 Zriaďovateľ materskej školy v Nemecku a na Slovensku
Už tradične Spolková republika Nemecko nepovažuje materskú školu za súčasť
vzdelávacieho systému, ale skôr za súkromnú alebo rodinnú zodpovednosť. Veľa materských
škôl prevádzkuje cirkev, podnikatelia, mestská správa alebo súkromné združenia, ktoré sledujú
istý vzdelávací cieľ, napr. ako je reprezentovaný Montessori alebo Reggio Emilia.
Zriaďovateľ materskej školy v Slovenskej republike môže byť taktiež ako v Nemecku
cirkev, podnikatelia, mestská správa alebo súkromné združenia.

3.7 Spoplatnenie v Nemecku a na Slovensku
Financovanie v Spolkovej republike Nemecko je v súlade so smernicami miestnej správy
a prípadne prispievajú rodičia s ohľadom na svoje príjmy. Osobitný druh Kindergarten v
Nemecku je už tiež spomínaná Schulkindergarten. Spolková republika Nemecko, kraje a miestne
úrady sa dohodli v roku 2007 na progresívnom zriaďovaní centier dennej starostlivosti na
kvalitatívne vyššej úrovni

orientovanej na aktuálne potreby služieb poskytovaných deťom

mladším než tri roky.(http://www.acea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/ eurybase
/.../DE_EN.pdf ).
Financovanie v Slovenskej republike nie je odlišné od Nemeckého financovania. Slovenská
republika poskytuje bezplatné predprímárne vzdelávanie deťom:
a) ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktorých zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré sú v materskej škole umiestnené na základe rozhodnutia súdu. (Zakon 245)

3.8 Kvalifikácia učiteľa v Nemecku a na Slovensku
V Nemeckej spolkovej republike pedagogické pracovníčka nemajú ako na Slovensku
status učiteľka/učiteľ, ale status vychovávateľky (Erzieherinnen). Taktiež v materských školách
pracujú aj opatrovateľky. V Nemecku musia mať kvalifikáciu sociálnych pedagogičiek, ktorú
môžu získavať v stredných odborných školách (Fachschulen für Sozialpädagogik) Táto odborná
príprava trvá tri roky, z toho dva roky štúdia v škole a jeden rok praktického výcviku
v nejakom predškolskom zariadení. Tento systém duálneho vzdelávania je prínosný pre budúcich
učiteľov. Získajú dostatočné skúsenosti a s tým aj vyššiu šancu na pracovnom trhu. Slovenskej
republike tento systém chýba a bol by možno riešením nedostatočne pripravených študentov pre
prax v školách.
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