MATERSKÉ ŠKOLY SA OD ČIAS SOCIALIZMU ZMENILI
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Tonka DEŠKOVÁ, moderátorka:
"Materské školy sa od dôb socializmu zmenili. Už neslúžia len ako opatrovateľské inštitúcie, ale
stali sa z nich moderné pedagogické centrá. Mnohé sa navyše prispôsobili dobe a hlavne deťom. V
hlavnom meste napríklad nájdete škôlku, kde sa s deťmi dorozumejú aj po maďarsky alebo
prispôsobia jedálniček konkrétnej chorobe dieťaťa. Nechýba ani zariadenie, kde na všetko dozerajú
kamery."
M. KUKELKA, redaktor:
"Takáto škôlka začala fungovať minulý rok v bratislavskej mestskej časti Nové mesto. Hovorí jej
riaditeľka Milena PARTELOVÁ."
M. PARTELOVÁ:
"Sme oslovili rodičov s myšlienkou toho kamerového systému a odozva bola veľmi pozitívna. Je to
len pre rodičov, pretože naozaj, aj rodič má právo pozrieť si svoje, ale pritom bude vidieť aj iné deti.
Takže vlastne ten súhlas toho rodiča bude musieť byť pre všetky deti, ktoré sú v tej komunite."
M. KUKELKA:
"Iná škôlka v Starom meste zasa vyšla v ústrety deťom, ktoré neohovoria len po slovensky.
Hovorca mestskej časti Tomáš HALÁN."
T. HALÁN, telefonát:
"Dve triedy sú určené pre deti z jazykom maďarským. Zámerom tejto materskej školy je zbližovanie
detí a bezproblémové spolunažívanie oboch národností bez akýchkoľvek predsudkov."
M. KUKELKA:
"Najrôznejším zdravotným postihnutiam sa venuje pozornosť na viacerých predškolských
zariadeniach v najväčšej mestskej časti. Hovorkyňa Petržalky Mária GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ."
M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ:
"Materská škola Iľjušinova má otvorené dve triedy, kde sú deti s autizmom a v Materskej škole na
Turnianskej ulici máme otvorenú jednu triedu pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím."
M. KUKELKA:
"Na poruchy výživy sa zasa špecializuje jediná škôlka na západnom Slovensku. Hovorí jej
riaditeľka Emília ŠIMKOVÁ."
E. ŠIMKOVÁ:
"Túto triedu navštevujú deti s diagnózami diabetes, celiakia, rôzne potravinové alergie, ulcerózna
kolitída a v minulosti mali sme aj deti s(...). Jedálny lístok pripravuje asistentka výživy, čiže tie deti
majú inú stravnú jednotku."
M. KUKELKA:
"V hlavnom meste ale nájdete napríklad aj špecializovanú škôlku pre deti s telesným postihnutím.
Rodičia, ktorí ešte svojmu dieťaťu nevybrali škôlku, majú čas do marca, kedy sa pravidelne konajú
zápisy. Marián KUKELKA, RTVS."

