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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PȎSOBNOSTI 

 

 Školský poriadok Materskej školy pri Základnej škole Milana Kolibiara č. 369 

v Detvianskej Hute je vypracovaný v zmysle zákona a vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky:  

  Zákon č. 2458/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

  Zákona č. 552/2003 o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

  Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

   Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

  Vyhláška 308/2009 Z. z. o materských školách, ktorá mení vyhlášku č. 306/2008 Z. z. 

o materskej škole  

  Vyhláška č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania  

  V pracovnoprávnych vzťahoch sa postupuje v zmysle Zákonníka práce, pracovného 

poriadku  

  Školský poriadok je vypracovaný v zmysle rešpektovania medzinárodných 

dokumentov – Dohovor o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv 

   Je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy, zákonných zástupcov 

 

Školský poriadok bol prerokovaný na: 

 Pedagogickej rade 

 Rade školy 

 Rodičovskom združení  

 

Mgr. Mária Novodomcová      ....................................................... 

     riaditeľka ZŠ s MŠ 

Mgr. Zuzana Málišová     ........................................................ 

    zástupkyňa pre MŠ 

 Ing. Mária Šuleková     ........................................................ 

predseda Rady školy 



 

1.  VÝKON PRÁV A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH 

ZASTUPCOV V MATERSKEJ ŠKOLE,  PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH 

VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI 

A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI MATERSKEJ ŠKOLY  

 

1.1 Práva a povinnosti dieťaťa v materskej školy 

a) Dieťa v materskej škole má právo na: 

 rovnoprávny prístup k vzdelávaniu 

 bezplatné vzdelanie pre 5 ročné deti pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky 

v materských školách  

 vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom 

zákone 

 individuálny prístup v materskej škole prihliadajúc na ich vekové, individuálne osobitosti, 

zdravotný stav 

 úctu k jeho vierovyznaniu, národnostnej a etnickej príslušnosti 

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním  

 výchovu a vzdelávanie v hygienickom a bezpečnom prostredí materskej školy 

 výchovu a vzdelávanie primerané  veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu 

a v súlade so zásadami psychohygieny 

 úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu  

 na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom č. 245/2008 podľa § 24 

 

b) Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na: 

 na integráciu do bežnej materskej školy medzi intaktné deti 

 výchovu a vzdelávanie podľa individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu 

 na poskytovanie poradenských a iných služieb v spolupráci s CŠPP 

 logopedické vyšetrenie v priestoroch materskej školy 

 naša materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom  so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami v prípade, že dokáže vytvoriť na základe príslušnej diagnózy dieťaťa 

stanovenej odbornými lekármi a ďalšími odborníkmi, materiálne  a technické podmienky, 

odborných zamestnancov, a prípade, že starostlivosť o takéto dieťa, jeho správanie 

a požiadavky nebudúce obmedzovať a ohrozovať  výchovno – vzdelávací proces, bezpečnosť 

a zdravie ostatných detí v triede 



 

 ďalej ma právo uplatňovať práva hore spomenuté platné pre intaktné deti  

c) Povinnosti dieťaťa v materskej školy:  

 dodržiavať školský poriadok materskej školy pod vedením učiteliek materskej školy 

 neobmedzovať svojím konaním iné deti a nenarušovať hry a hrové činnosti, zdravotné 

cvičenie, vzdelávaciu činnosť, pobyt vonku ako aj iné oblasti a časti dňa v materskej školy 

 zaobchádzať s majetkom materskej školy ako so svojim vlastným, neničiť ho 

a nezapožičiavať na súkromné účely.  

 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní ak to zákon inak neustanovuje 

 konať tak aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov ako aj zamestnancov v materskej škole ale aj 

mimo nej, t.j. žiakov a pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy 

 rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, základnej školy 

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov: 

a) Zákonný zástupca má právo 

 zákonný zástupca má pravo vybrať  pre svoje dieťa predškolské zariadenie, ktoré poskytuje 

výchovu a vzdelávanie podľa zákona 245/2008, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému 

stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznania, svetonázoru, národnosti a etnickej 

príslušnosti, právo na slobodnú voľbu predškolského zariadenia možno uplatňovať v súlade 

s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy 

 žiadať, aby sa jeho dieťaťu poskytovali  v predškolskom zariadení  aktuálne informácie 

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s novým inovovaným štátnym vzdelávacím 

programom 

 oboznámiť sa a mať počas celého roka k dispozícií k nahliadnutiu školský výchovno – 

vzdelávací program „Zvedavá Lienka“ a školský poriadok  

 byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa na osobných 

konzultáciách, rodičovských združeniach 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase zástupcu riaditeľa 

školy 

 vyjadrovať sa k školskému výchovno – vzdelávaciemu programu „Zvedavá Lienka“ 

predškolského zariadenie prostredníctvom orgánov školskej samosprávy 

  



 

b)Povinnosti zákonných zástupcov  

 dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom 

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – 

vzdelávacie potreby 

 informovať predškolské zariadenie o zdravotnom stave svojho dieťaťa, zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania 

 nahradiť škodu ak dieťa úmyselne zničí majetok materskej školy 

 priviesť dieťa do materskej školy včas a osobne, prípadne inou osobu, ktorá je staršia ako 

10 rokov a má splnomocnenie od zákonného zástupcu 

 rešpektovať pravidlá triedy „Lienky“  a viesť k tomu aj svoje dieťa 

 nerušiť svoje dieťa počas odpočinku po 12:00 hod.  a pred 14:00 hod. kedy je čas určený 

na oddych, nie na nútený spánok alebo počas vzdelávacích činností v doobedňajších hodinách 

ak nejde o dieťa prijaté na adaptačný pobyt spravidla 2 hodiny 

 pravidelne kontrolovať skrinku svojho dieťaťa, vymieňať opotrebované hygienické 

potreby, uterák 

 zabezpečiť raz do roka hygienický balíček pre svoje dieťa na celý školský rok  

 informovať sa a komunikovať s pedagogickými zamestnancami v materskej škole 

 oboznámiť pedagogických zamestnancov o akejkoľvek zmene ohľadom dieťaťa (odhlásenie 

z MŠ, požiadanie o odloženie povinnej školskej dochádzky, nezúčastnenie sa zápise do 

prvého ročníka, požiadanie o individuálne výchovno – vzdelávacie vzdelanie 

v predprimárnom vzdelávaní.... a i.  

 neprítomnosť dieťaťa v materskej škole bezodkladne oznámiť škole po viac ako trojdňovej 

neprítomnosti vypísať a odovzdať triednej učiteľke prehlásenie, na ktorom vyznačí dôvod 

neprítomnosti a čestné prehlásenie, že dieťa je zdravé. Neprítomnosť dieťaťa dlhšiu dobu ako 

30 po sebe nasledujúcich dní, s uvedením dôvodu neprítomnosti, oznámiť písomne riaditeľke 

materskej školy a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa 

 nenarušovať priebeh výchovno – vzdelávacieho procesu neskorým príchodom, detí 

privádzať najneskôr do 7:55 hod.  

 poplatky za „školné“ uhrádzať od 20. dňa v mesiaci 

 zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu 

konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou 



 

osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, 

zástupkyne materskej školy alebo riaditeľky základnej školy s materskou školou 

 zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie 

používať mobilné elektronické zariadenia, tablety, notebook, prostredníctvom ktorých 

dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú 

(pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do 

materskej školy)  

  ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej 

školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať 

postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa. Ak žiadna z poverených 

osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo 

policajného zboru.  

 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  

1.3 Spolupráca a rešpektovanie práv a povinnosti materskej školy a zákonných 

zástupcov:  

 ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá svoje dieťa pod 

vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, 

nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti z § 7 

ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej 

školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať 

postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa. Ak žiadna z poverených 

osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo 

policajného zboru.  

 službukonajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe 

ako je zákonný zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba 

 materská škola dbá na naplnenie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov aj v 

čase konania rozvodu a úprave práv výkonu rodičovských práv a povinností až do 

rozhodnutia súdu, tak ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu 



 

rodičovských práv a povinností k dieťaťu (t.j. každý rodič má právo vodiť dieťa do MŠ aj ho 

z neho vyzdvihnúť, každý rodič má právo a povinnosť strať sa o svoje dieťa, každý rodič je 

povinný dodržiavať a rešpektovať školský poriadok) 

 pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu 

rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovajú neutralitu vo svojich postojoch a 

vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a 

objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada. Obsah 

písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov., 

 materská škola bude v prípade narušených vzťahoch medzi zákonnými zástupcami 

rešpektovať, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého 

zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa. 

 ak bude dieťa zverené len jednému zo zákonných zástupcov a to právoplatným 

rozhodnutím súdu bude materská škola komunikovať  a riešiť všetky záležitosti týkajúce sa 

dieťaťa len s rodičom, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach. (rozhodnutie o výlete, 

exkurzií, kurzu, krúžkovej činnosti a pod.)   

 v prípade, že súd rozhodol, že dieťa má upravený styk s niektorým z rodičov, je rodič 

povinný vedeniu školy odovzdať fotokópiu súdneho rozhodnutia.  

 rozhodnutie súdu je záväzné pre obe strany, t. j. pre rodiča aj školu. 

 

Výkon práv a povinnosti je v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva 

a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského 

zákona. 

1.4  Práva pedagógov  materskej školy 

 právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi všeobecnú aj osobitnú 

ochranu pred útokmi,  ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do jeho 

práva na ochranu osobitosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej 

činnosti. 

 pedagogickému zamestnancovi, tak ako všetkým fyzickým osobám poskytuje ochranu 

aj priestupkový zákon. Ide o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.  

 Pedagogický zamestnanec má ako každá fyzická osoba právo na ochranu svojej 

osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj 

súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy 



 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa 

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, čo znamená, že trestný 

čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie.  

 

 

 

 

  



 

2 VNUTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY 

 

2.1 Prevádzka materskej školy 

Naša materská škola je otvorená: 

 s celodennou prevádzkou 

 v pracovných dňoch  

 v čase 6:30 hod. – 15:30 hod.  

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci MŠ: 

Riaditeľka ZŠ s MŠ:  Mgr. Mária Novodomcová 

Zástupkyňa MŠ:   Mgr. Zuzana Málišová 

Triedna učiteľka:               Katarína Havlíčková 

Vedúca školskej jedálne:   Marianna Pekárová  

Ekonómka ZŠ s MŠ:  Ing. Mária Šuleková 

Upratovačka pre MŠ:       Jana Václavíková 

  

Konzultačné hodiny MŠ: - pondelok – piatok v čase 15:30 – 16:30 (po dohode s rodičmi) 

 p. zástupkyňa: Mgr. Zuzana Málišová        -  0918 036 614 

 p. tr. učiteľka:          Katarína Havlíčková   -  0911 663 181 

 

 Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami na prvom 

celoškolskom rodičovskom združení. Školský poriadok je k dispozícií na nástenke pre 

rodičov triedy „Lienky“. 

 Zákonní zástupcovia, ktorí sa neoboznámia zo školským poriadkom, porušujú interné 

predpisy materskej školy. 

 Materská škola nekopíruje školské prázdniny určené pre školy, pretože na materskú školu 

sa tieto prázdniny nevzťahujú, ale podľa vyhlášky č.231/2009 Z.z. môžu MŠ počas roka pred 

jednotlivými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí 

do materskej školy.   

 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 

Z.z. určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na 3 

týždne z dôvodov: 

 dôkladne čistenie, oprava a zveľaďovanie priestorov materskej školy 



 

 dezinfekcia hračiek, lehátok, posteľného prádla a pod. 

 čerpanie dovolenky pedagogických zamestnancov 

  vypracovanie a aktualizácia dokumentácie materskej školy, zdobenie, príprava 

triedy na nasledujúci školský rok 

 Materská škola je pre všetky deti bez ohľadu nato, či zákonní zástupcovia sú alebo nie 

zamestnaní, či sú matky na materskej dovolenke alebo nie.  

 Prevádzka materskej školy môže byť prerušená so súhlasom zriaďovateľa MŠ, pri 

závažných dôvodoch, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, môžu spôsobiť závažné škody 

na majetku, v prípade nízkej dochádzky detí, zvýšenej chorobnosti.  

 V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia v súlade s Metodickým usmernením 

MŠ SR č. 15/2005-R sa na základe vyjadrenia príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva preruší výchova a vzdelávanie, ak počet neprítomných detí z dôvodu ochorenia 

chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí. 

 

2.2 Podmienky prijímania a dochádzka detí do materskej školy 

Na predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 

zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 308/2009 Z. z.  

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie dodržujeme zásadu: 

 rovnakého zaobchádzania  

 zákazu akejkoľvek diskriminácie a segregácie 

Na predprimárne vzdelávanie prijímame: 

 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov, v prípade voľnej kapacity MŠ aj dieťa od 2 

rokov  

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

 dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky 

 dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami bude prijaté do materskej 

školy až po dôkladnom prešetrení jeho zdravotného stavu a zvážení materiálno – 

technických, personálnych, kapacitných a iných podmienok. Aj napriek všetkým 



 

spomenutým podmienkam riaditeľ môže, ale neukladá sa mu povinnosť prijať dieťa so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.   

 deti do našej materskej školy prijímame aj priebežne v prípade voľného miesta alebo 

pre nasledujúci školský rok, miesto podania žiadosti zverejní materská škola na 

nástenke, v priestoroch budovy ZŠ s MŠ a na verejne dostupnom mieste. Zápis do MŠ 

sa uskutoční od 01. apríla – 31. apríla  

 najvyšší počet detí v našej materskej škole môžeme mať 21, z dôvodu heterogénnej 

triedy t. j. pre troj – až šesťročné deti 

 ak sú splnené podmienky, môžeme zvýšiť počet detí o tri z dôvodu  

- zmeny trvalého pobytu dieťaťa, zaradenia len na adaptačný pobyt, diagnostický pobyt, 

odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, dodatočný odklad plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

Na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímame dieťa: 

 ktoré dovŕšilo piaty rok veku 

 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky  

 s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky  

 

Dieťa mladšie ako dva roky prijímame iba v prípade: 

 ak je voľná kapacita triedy materskej škole a sú vytvorené vhodné materiálne, 

personálne  podmienky  

 ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí 

s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, detí s dodatočne 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, detí vo veku troch rokov 

 Žiadosť zákonného zástupcu 

 dieťa do MŠ prijímame na základe písomnej žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave 

dieťaťa a údaja o povinnom očkovaní 

 ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami priložia k žiadosti 

vyjadrenie centra špeciálno- pedagogického poradenstva a prevencie 

 spôsob podania prihlášky - osobne alebo písomne prostredníctvom pošty 

 akceptujeme aj žiadosť napísanú ručne, nemusí byť na tlačive predpísanom materskou 

školou 



 

 dieťa je prijaté do MŠ na základe vydania rozhodnutia, kompetenciu rozhodovať 

o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia ustanovenú v zákone 596/2003 Z. z. 

v §5 ods. 14 písmeno a) 

 rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný 

zástupca riaditeľovi materskej školy každoročne do 15. júna 

 rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa 

predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj 

s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast 

 riaditeľ môže prijať dieťa aj na adaptačný  pobyt, kedy prichádza dieťa postupne do 

MŠ na jednu, dve hodiny, najviac na štyri hodiny v prípade potreby a so zákonným 

zástupcom, ktorý spolupracuje s učiteľmi MŠ. V prípade dobrej adaptácie môže dieťa 

navštevovať MŠ na celý deň po vydaní rozhodnutia o prijatí do materskej školy. Pri 

zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným 

zástupcom  rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na 

dohodnutý čas 

 Podľa školského zákona 245/2008 Z. z.  §59 ods. 4 V rozhodnutí o prijatí dieťaťa 

môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý 

nesmie byť dlhší ako tri mesiace. 

 do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa 

so zdravotným znevýhodnením, pričom sa najvyšší počet v triede znižuje o dve deti za 

každé zdravotne znevýhodnené dieťa 

Deti so špeciálnymi – výchovno vzdelávacími potrebami sa v prípade prijatia zaraďujú do 

bežnej triedy medzi intaktné deti, pričom v závislosti od druhu postihnutia znižuje stav detí 

najviac o dve na každé dieťa so ŠVVP. 

 

 

 

  



 

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodneným 

Podľa zákona 245/2008 Z. z. § 94 písmena b) 

Dieťa so zdravotným znevýhodnením je: 

 dieťa so zdravotným postihnutím,  

 dieťa choré alebo zdravotne oslabené,  

 dieťa s vývinovými poruchami,  

 dieťa s poruchou správania 

 

Výchova a vzdelávanie dieťa so zdravotným znevýhodnením a prijímanie: 

 výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením prebieha v triedach alebo 

výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi; ak je to potrebné, takéto dieťa 

alebo žiak vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola 

v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka má pravo sa s týmto programom oboznámiť 

 výchova a vzdelávanie v školách podľa ods. 1 sa uskutočňuje s využitím špeciálnych 

učebných pomôcok a kompezačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne 

upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno – vzdelávacích  potrieb dieťaťa 

alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva 

 deti a žiaci sa do škôl podľa ods.1 prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po 

diagnostických vyšetreniach  zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno – 

vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva 

 vypracovanie individuálneho plánu pre deti  

 

Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pre deti so zdravotným znevýhodním: 

 zabezpečenie individuálneho prístupu zo strany pedagogických, nepedagogických 

i odborných zamestnancov materskej školy 

 bezbariérový prístup v priestoroch materskej školy so zameraním na triedu t. j. možnosť 

pohybu bez obmedzení v triede, spálni, šatni a na chodbe 

 pri vykonávaní hygieny v umyvárni je možnosť dostatočného pohybu a priestoru pre dieťa 

so zdravotným znevýhodnením, pričom má vlastný odkladací priestor pre uterák  

 dieťa sa svojpomocne bez asistencií učiteľa alebo prevádzkového zamestnanca pohybuje 

po priestoroch materskej školy 



 

 zariadenie a nábytok v materskej škole sú dostačujúce a dieťa so zdravotným 

znevýhodnením bez výrazných ťažkostí dosiahne na hračky, metodické pomôcky, predmety 

v triede ako aj na nápoje a stravu pri stravovaní počas pobytu v materskej škole 

 počas pobytu vonku máme k dispozícií kočík od zákonného zástupcu 

Riaditeľ školy môže prerušiť, prípadne obmedziť dochádzku dieťaťa ak: 

 dieťa nemá osvojené základné hygienické návyky a pravidelne sa pomočuje 

a vyprázdňuje bez použitia detskej toalety do času pokiaľ si dieťa tieto návyky 

neosvojí 

 po neúspešnej adaptácií 

 pri opakovanom neuhradení poplatku za MŠ, stravy  

Riaditeľ školy môže ukončiť dochádzku dieťaťa ak: 

 dieťa alebo zákonný zástupca opakovane porušuje školský poriadok 

 opakovane neuhrádza poplatky za materskú školu „školné“ a stravu 

 o ukončenie požiada zákonný zástupca  

Úhrada poplatkov v materskej škole 

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, Výšku príspevku 

za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou urči zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením 

mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima na jedno nezaopatrené 

dieťa. 

 V našej MŠ zriadenej obcou určil výšku poplatku zriaďovateľ všeobecne záväzným 

nariadením a to sumou 5 € mesačne 

 Školné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci. 

Poplatok v materskej škole neuhrádza dieťa: 

 ktoré ma rok pred povinnou školskou dochádzkou 

 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupcovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky hmotnej núdzi 

 ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom 

 ak rodič uhradí poplatok za MŠ a vzniknú podmienky podľa vyhlášky o MŠ, za 

ktorých sa poplatok neuhrádza, zástupkyňa MŠ poplatok vráti na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo započíta úhradu na ďalší mesiac 



 

Poplatok za stravu v školskej jedálni: 

 Výška poplatku za stravu:  

Stravné spolu za jeden deň 1,53  € 

 Deti prijaté do materskej školy na celodennú výchovu a vzdelávanie sa stravujú 

v školskej jedálni trikrát do dňa, teda v režime desiata, obed, olovrant. Ak počas roka 

a prevádzky materskej školy si príležitostne skracujú dobu pôsobenia v MŠ musia byť 

taktiež prihlásené na stravu ako obvykle počas všedného dňa.  

 Vedúca školskej jedálne zodpovedá za správnosť a evidenciu poplatkov, kvalitu 

a kvantitu stravy podávanej dieťaťu a za dodržiavanie všetkých predpisov a zásad. 

Dochádzka detí do materskej školy 

 Deti sa do materskej školy schádzajú ráno od 6:30 hod. do 7:55 hod. Deti s poldennou 

dochádzkou si rodič prevezme medzi 12:00 – 12:30 hod.   

 Zákonný zástupca zodpovedá za riadnu a pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej 

školy.  

 V prípade neskorého príchodu dieťaťa rodič telefonicky nahlási meškanie 

službukonajúcej učiteľke najneskôr do 7:55 hod. Po 8:00 hod. si rodič osobne musí 

nahlásiť stravu pre svoje dieťa po dohode s vedúcou školskej jedálne.  

 V prípade neskoršieho príchodu dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho 

príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí 

 Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. V prípade, že dieťa 

v materskej škole ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí izoláciu od ostatných 

detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného 

zástupcu dieťaťa 

 Zákonný zástupca zodpovedá za dieťa do času, kedy ho odovzdá službukonajúcej 

učiteľke a od času keď ho prevezme od učiteľky. Zákonný zástupca pri odovzdávaní 

upozorní na závažné skutočnosti, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa alebo jeho 

správania 

 Pedagogický zamestnanec materskej školy zodpovedá za bezpečnosť a ochranu 

zdravia od jeho prevzatia od zákonného zástupcu až do odovzdania dieťaťa zákonnému 

zástupcovi alebo ním písomne splnomocnenej osobe 

 Najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný 

zástupca dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 3 

po sebe nasledujúce dni, pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží zákonný 



 

zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia a o tom, že dieťa nejaví známky 

ochorenia a nemá nariadenú karanténu. Pri viac ako 30 - dňovej neprítomnosti dieťaťa 

v MŠ rodič písomne zdôvodni neprítomnosť alebo prinesie potvrdenie od lekára.  

 Ak dieťa ochorie počas pobytu v materskej škole, službukonajúca učiteľka zabezpečí 

jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy  

a informuje zákonného zástupcu dieťaťa  

 V jesenných, jarných a letných mesiacoch sa deti môžu rozchádzať aj zo školského 

dvora. Po príchode zákonného zástupcu na školský dvor, zákonný zástupca oznámi svoj 

príchod službukonajúcej učiteľke a zároveň preberá zodpovednosť za svoje dieťa 

zákonný zástupca, ktorého povinnosťou je najmenej do 5 – 10 min opustiť školský dvor, 

preliezky, ihrisko. Z dôvodu zachovania bezpečnosti detí, ktoré sú v starostlivosti 

službukonajúcej učiteľky a prehľadnosti o deťoch zostávajúcich na školskom dvore 

        1) Organizácia v šatni 

 Do šatne privádzajú deti zákonní zástupcovia osobne alebo nimi splnomocnené osoby 

 Pri prezliekaní a odkladní vecí vedú zákonní zástupcovia deti k samostatnosti 

a poriadkumilovnosti, do skriniek zákonní zástupcovia deťom neodkladajú zbytočné veci, 

ani jedlo, sladkosti. Zamestnanci MŠ majú právo nežiaduce veci vyhodiť zo skriniek.  

 Za poriadok v skrinkách zodpovedajú zákonní zástupcovia a estetickú úpravu šatne 

pedagogické zamestnankyne a za čistotu a hygienu upratovačka MŠ.  

 Deti musia mať svoje veci označené menom, v skrinke musia mať dostatok 

náhradného oblečenia 

2) Organizácia v umyvárni 

 Materská škola má samostatnú umyváreň. Každé dieťa ma označenú poličku, kde má 

odložený uterák a hygienické potreby na čistenie zubov. Za pravidelnú výmenu uterákov, 

dopĺňanie mydla, suchú podlahu, hygienu WC a umyvárku zodpovedá p. upratovačka MŠ 

Uteráky sa menia a dávajú prať deťom domov každý piatok resp. na konci týždňa,  zubná 

kefka, pasta a pohár sa odovzdáva domov na kontrolu 1x mesačne spolu s posteľným 

prádlom. 

 Deti sa v umyvárni zdržujú v prítomnosti pedagogického zamestnanca, ktorý ich učí 

základným hygienickým návykom a sebaobsluhe 

 Pedagogický zamestnanec zodpovedá za spláchnutie WC, uzatvorenie vody 

a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov 

 Prevádzkový zamestnanec denne umýva použité poháre a v pondelok ráno všetky 

poháre vyčistí dezinfekčným prípravkom. 



 

 

3 ) Organizácia v jedálni 

Trieda: Lienky  

DESIATA: 8:45 – 9:00 hod. 

OBED: 11:45 – 12:15 hod. 

OLOVRANT: 14:15 – 14:35 hod.  

 Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá 

vedúca školskej jedálne. Pitný režim detí v triede ja zabezpečený vlastnými fľašami 

a nápojmi prinesenými z domu a ešte je zabezpečený spoločný krčah s nápojom zo 

školskej jedálne 

 Za organizáciu a výchovný proces v školskej jedálni zodpovedajú pedagogický 

zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho 

stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania 

učiteľky deti nenásilne usmerňujú, nenútia ich jesť 

 Deti predškolského veku používajú kompletný príbor, mladšie deti lyžicu a postupne 

vidličku 

4) Pobyt vonku 

 Pri obliekaní detí na pobyt vonku pomáha prevádzková pracovníčka (upratovačka 

MŠ).  

 Počas pobytu vonku je pedagogická zamestnankyňa povinná zabezpečiť deťom 

plnohodnotnú organizovanú činnosť. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava 

požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia detí.  

 Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí, pričom ak sú 

v triede deti mladšie ako 3 roky musia sa na vychádzke zúčastniť dvaja pedagogický 

zamestnanci alebo jeden nepedagogický ako dozor.  

 Pedagogický zamestnanec na vychádzke používa terč a reflexné vesty pre deti. 

 Pobyt vonku sa člení na dve časti – organizovanú a spontánnu časť, zabezpečí deťom 

dostatok vhodných hračiek, vedie ich k ochrane prírody a prostredia. 

 O čistotu a poriadok školského dvora, prehrabávanie a polievanie pieskoviska sa stará 

školník  

 Za lekárničku zodpovedá triedna učiteľka, pravidelne ju dopĺňa zdravotníckymi 

potrebami pre zabezpečenie prvej pomoci pri úraze dieťaťa, resp. zamestnanca. 

Lekárnička je umiestnená v šatni učiteliek a majú k nej prístup všetci.  



 

 V prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu odchádza jedna učiteľka a druhá zabezpečí 

dozor nad deťmi. Ak je učiteľka sama na školskom dvore telefonicky alebo 

zvončekom si privolá pomoc inej kolegyne alebo prevádzkovej zamestnankyne.  

 Pri prechode cez vozovku pedagogický zamestnanec vchádza do vozovky ako prvý, 

zastaví premávku zdvihnutím terčíka a zostáva na vozovke až kým neprejdú všetky 

deti. Vozovku opúšťa posledný. Pedagogický zamestnanec dbá na bezpečnosť detí 

počas vychádzky, ide tak, aby mal prehľad o všetkých deťoch.  

 Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy najviac na jeden deň 

s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so 

zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie 

pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom  organizačne zabezpečí prípravu 

a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí 

o bezpečnosti a ochrane zdravia. Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorý potvrdia 

všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Počet pedagogických 

zamestnancov a plnoletých osôb určuje na jednotlivé podujatia § 7 vyhlášky o MŠ. 

 Na výlet a exkurziu možno použiť aj verejnú autobusovú, vlakovú dopravu. 

Rozhoduje o tom riaditeľ školy, pričom zohľadní účel cesty, cieľ cesty a zváži 

nebezpečenstvo. S jednou triedou musia ísť v takomto prípade dve pedagogické 

zamestnankyne a jeden nepedagogický zamestnanec. Deti musia mať na sebe reflexné 

prvky (vesty). Pri nastupovaní do autobusu, vlaku nastúpi prvá učiteľka, ktorá usádza 

a usmerňuje deti, druhá dohliada na bezpečnosť detí, ktoré ešte nenastúpili do 

dopravného prostriedku. Po nastúpení sa deti usadia, spočítajú dá pokyn na zloženie si 

ruksakov. Pri vystupovaní najprv vystúpi prvá učiteľka, ktorá usmerňuje deti na 

chodníku, zástavke, kraji cesty, nepedagogický zamestnanec pomáha pri vystupovaní 

a druhá učiteľka vystupuje ako posledná a skontroluje či vystúpili všetky deti, či 

neostali v dopravnom prostriedku osobné veci a pod. Počas cesty sedia učiteľky 

 i nepedagogický zamestnanec tak aby mali prehľad o všetkých deťoch a dozerali na 

ich bezpečnosť 

    5) Organizácia v spálni  

 Prevádzkový zamestnanec v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane zdravia zabezpečí 

pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí 

 Hygienu pred spánkom deti absolvujú keď sú oblečené, vyzliekajú sa v triede 

a oblečenie si uložia na operadlo stoličky. Deti sa vyzliekajú len do tielka a spodného 

prádla a obliekajú si obidve časti pyžama 



 

 Pedagogický zamestnanec pristupuje k deťom individuálne, deti ktoré nepociťujú 

potrebu spánku sa nenútia spať avšak v tichosti oddychujú aspoň po dobu zaspatia 

ostatných – mladších detí z dôvodu heterogénneho zloženia triedy.  

 Pedagogický zamestnanec sa venuje bdejúcim deťom, individuálnemu štúdiu, príprave 

pomôcok, iným činnostiam súvisiacim s výchovno – vzdelávacou činnosťou 

3 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA DETÍ A ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNO – 

PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM  

 

 

Podľa zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, zriaďovateľ a riaditeľ materskej 

školy sú povinní starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, 

ktoré s a nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch. 

Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb: 

 Prihliada na základné fyziologické potreby detí 

 Vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov 

 Zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí 

 Poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

 Vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas 

výchovno – vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou 

školou 

 V materskej škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie 

a kontroly vyhradených technických zariadení, údržba a opravy zistených závad tiež 

prispievajú k bezproblémovému chodu školy a k vytvoreniu podmienok na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov aj zamestnancov školy. Zamestnanci sa v predpísaných 

intervaloch zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej BOZP) 

a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj 

preventívnych lekárskych prehliadok. 



 

 V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa 

riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva 

a vedy SR č.306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, 

zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, §422 

Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, Zákonom NR SR126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným 

poriadkom a internými pokynmi riaditeľky školy. 

 Zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé, 

ani počas spánku 

 Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, na vychádzku sú učiteľky povinné 

zobrať zdravotnú tašku prvej pomoci 

 Vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov 

 Dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť 

resp. si poškodiť zdravie (ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.) 

 Učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej 

pracovníčke, rodičom resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia. Mali by 

to byť dospelé osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod 

vplyvom alkoholu. Týmto úkonom môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, 

nie však mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba. 

 Výlet alebo exkurzia sa organizujú na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň 

s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so 

zabezpečením teplého obeda pre deti. Organizačnú prípravu zabezpečí poverený 

pedagogický zamestnanec. O priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí 

vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim 

podpisom. 

 Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť prostriedky 

hromadnej dopravy. 

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne: 

 Zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií 

 Dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru 

 Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu detí 

 Odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa 



 

 Starať sa o školský areál, starať a o čistotu a schodnosť prístupových chodníkov 

 Podľa § 7 vyhlášky 306/2008 o MŠ Z. z. 

 V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými pokynmi riaditeľky MŠ. 

 Za vytvorenie hygienických podmienok na výchovu a zdravý vývoj detí, za počet prijatých 

detí do MŠ zodpovedá riaditeľka.  

 Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci v čase od 

prevzatia dieťaťa od zákonného zástupcu až do odovzdania zákonnému zástupcovi, alebo 

jemu splnomocnenej osobe. Pri striedaní služieb si učiteľky odovzdávajú deti s dôležitými 

informáciami o deťoch a s presným počtom detí cez evidenciu v dochádzke a v zošitoch na 

tento účel. Pedagogický zamestnanec bez odovzdania detí kolegyni nemôže opustiť deti a tým 

ani pracovisko.  

 V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov sú povinní všetci zamestnanci zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch detí 

navštevujúcich materskú školu. Na podanie písomnej, resp. ústnej informácie ohľadom 

konkrétneho dieťa musí byť písomný súhlas zákonného zástupcu ( napr. poistenie detí, 

zoznamy detí pre zriaďovateľa a pod. ).  

 Pracovníci CPPPaP, CŠPP, externí lektori sú povinní zachovať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli od svojich klientoch. Na podanie písomnej správy, ale aj 

ústnu konzultáciu s pedagogickým zamestnancom ohľadom konkrétneho dieťaťa – musí dať 

písomný súhlas zákonný zástupca dieťaťa.  

 Pri príchode detí do MŠ je rodič povinný odovzdať dieťa učiteľke priamo do triedy až 

vtedy zaň pedagogický zamestnanec preberá zodpovednosť. Pri odchode detí domov, ak sú 

deti na školskom dvore, ihrisku, preliezkách zákonný zástupca po príchode na dvor preberá 

zodpovednosť za svoje dieťa. Pri odchode je povinný oznámiť svoj odchod s dieťaťom 

pedagogickému zamestnancovi.  

 Povinnosťou každého zákonného zástupcu je, aby okamžite pri zmene zamestnania 

nahlásil zmenu a telefónne číslo pre prípad ochorenia, resp. úrazu. Každú návštevu dieťaťa u 

lekára (okrem života ohrozujúcich prípadov) je nutné telefonicky prekonzultovať so 

zákonným zástupcom, spôsob ošetrenia a tieto skutočnosti zaznamenať v knihe úrazov.  

 Na ošetrenie dieťaťa lekárom sprevádzajúca pedagogický zamestnanec zoberie so sebou 

dotazník o dieťati, v ktorom zákonný zástupca vyznačil závažné okolnosti o zdraví dieťaťa. 

 Pedagogický zamestnanec zákonného zástupcu upozorní na potrebu návštevy lekára, ak má 

podozrenie na začínajúce ochorenie. Chráni tým ostatné deti pred možnou nákazou a 



 

samozrejme aj dieťa samo. V prípade, že zákonný zástupca neakceptuje požiadavku 

pedagogického zamestnanca, pedagogický zamestnanec má právo odmietnuť prevzatie 

dieťaťa. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 5 po sebe nasledujúcich dní, pri opätovnom nástupe 

dieťaťa do MŠ predloží písomné  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, o tom, že 

dieťa nejaví známky ochorenia a nemá nariadenú karanténu. V prípade, že zdravotný stav nie 

23 je v súlade s uvedeným vyhlásením, má právo učiteľka žiadať od zákonného zástupcu 

potvrdenie detského pediatra o zdravotnom stave dieťaťa.  

 V prípade, že sa dieťa pomočí, vracia alebo sa inak znečistí, umyje a prezlečie ho 

prevádzková zamestnankyňa a vráti ho späť do starostlivosti pedagogického zamestnanca. 

Znečistené oblečenie správna zamestnankyňa vloží do igelitovej tašky, ktorú odloží do 

spodnej časti skrinky dieťaťa, resp. danej situácii vhodné miesto. Znečistené zvršky dieťaťa v 

materskej škole neperieme.  

 Lieky sa v materskej škole deťom nepodávajú. Liek, ktorý má preventívny účinok, alebo 

liek, ktorý sa podáva pri náhlych alergických alebo životu ohrozujúcich situáciách, môže 

pedagogický zamestnanec dieťaťu podať na základe písomné požiadania zákonného zástupcu, 

kde uvedie, o aký druh lieku sa jedná a presný návod podávania lieku. Z bezpečnostných 

dôvodov majú mať deti uzatvorenú obuv ( papuče, sandále, ortopedickú obuv) nie šľapky.  

 Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ, ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.  

 V zimnom období sú za údržbu chodníka od vchodu po bráničku a pred bráničkou 

zodpovedné prevádzkový zamestnanec - školník. Sneh odpratáva zhŕňačom na sneh a 

posypáva priemyselnou soľou, aby odstránili ľad a predchádzal jeho vytvoreniu.  

 Fajčenie je v celom objekte materskej školy zakázané.  

3.1 Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečností dieťaťa so zdravotným 

znevýhodnením  

 podľa zákona 245/2008 Z. z. § 94 písmena b) 

 výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením prebieha v triedach alebo 

výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi; ak je to potrebné, takéto dieťa 

alebo žiak vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola 

v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka má pravo sa s týmto programom oboznámiť 

 výchova a vzdelávanie v školách podľa ods. 1 sa uskutočňuje s využitím špeciálnych 

učebných pomôcok a kompezačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne 



 

upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno – vzdelávacích  potrieb dieťaťa 

alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva 

 deti a žiaci sa do škôl podľa ods.1 prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po 

diagnostických vyšetreniach  zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno – 

vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva 

 

Opatrenia v prípade pedikulózy 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupinách, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je 

voš detská, ktorá parazituje u človeka. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj 

prostredníctvom predmetov ( hrebene, kefy, čiapky, šále, osobná posteľná bielizeň ) Na 

diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za 

ušnicami a v zátylku.  

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa ohlási túto skutočnosť učiteľovi.  

 Neohlásenie sa považuje za vážne porušenie školského poriadku!  

 Dieťa, ktorému boli vši zistené, je izolované od kolektívu MŠ na dobu minimálne 

troch dní. Počas tohto obdobia sú rodičia povinní dôkladne vši odstrániť a priniesť 

lekárske potvrdenie, že vši boli odstránené.  

 Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.  

 Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena 

osobnej na posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné zahájenie dezinsekčnej akcie 

(zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktoré je nutné 

vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy i rodiny. Súčasne je nutné 

zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni 

a ďalších predmetoch,, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku   

3.2  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 

 Vchody do MŠ sú zabezpečené bezpečnostními zámkami. 

 Za uzatvorenie okien a uzamknutie budovy zodpovedá službukonajúca učiteľka 

materskej školy. 

Kľúče od budovy majú k dispozícii: 

 riaditeľka školy – Mgr. Mária Novodomcová 

 zástupkyňa MŠ – Mgr. Zuzana Málišová 

 triedna učiteľka MŠ – Katarína Havlíčková 



 

Počas prevádzky za uzamykanie budovy zodpovedajú učiteľky vo vstupných vchodoch, 

v triede 

 Vchod do školskej kuchyne a príslušných skladov uzamyká vedúca školskej jedálne a 

kuchárka. Vstup cudzím osobám do kuchyne je zakázaný.  

 V budove MŠ je bez sprievodu zamestnankyne zakázaný pohyb akejkoľvek cudzej 

osoby. Zamestnankyňa, ktorá otvorí dvere cudzej osobe, zistí účel návštevy. Podľa 

danej situácie návštevu odvedie do kancelárie riaditeľky. Ak má návštevu prijať 

učiteľka, ktorá má službu pri deťoch, musí si zabezpečiť dozor pri deťoch. Všetci 

zamestnanci sú zodpovední za inventár a majetok školy. Osobné veci si pedagogickí 

zamestnanci odkladajú do skrini v šatni v triede, ktoré po opustení miestnosti 

uzamknú.  

 Prevádzkové zamestnankyne si odkladajú osobné veci v určenej miestnosti, ktorú po 

opustení taktiež uzamknú.  

 Všetci zamestnanci i zákonní zástupcovia sú oboznámení so svojimi povinnosťami a 

právami. Nikto nemá právo prenášať plnenie svojich povinností na iného.  

 Sťažnosť, podnet alebo návrh je zamestnanec, ktorému bol podaný povinný postúpiť 

riaditeľke, resp. zástupkyni, ktorá po dohode s navrhovateľom ho zaznamená do 

centrálnej evidencii sťažností. V zmysle zákona NR Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. 

z. o sťažnosti prešetrenie sťažností, preverenie faktov a prijatie záverov uskutočňuje 

riaditeľ materskej školy. 

 

  



 

3.3 Podmienky na zaistenie ochrany osobných údajov 

 

 Zákona 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z  17. Novembra 2018 z 25.05. 2018 upravuje poskytnutie a ochranu osobných 

údajov:  

 ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov, 

 práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, 

 postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky  

 

Povinnosťou materskej školy je dodržiavať stanovený zákon a všetky náležitosti týkajúce sa tohto 

zákona. Vyžiadať si od zákonného zástupcu súhlas so spracovaním osobných údajov a nakladať 

s nimi podľa podmienok určených zákonom o ochrane osobných údajov.  

 

 

 

  



 

Spôsob zverejnenia Školského poriadku 

Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v materskej škole, 

internetovej stránke ZŠ s MŠ Milana Kolibiara 369 a oboznámi s ním zamestnancov ako aj 

informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí. 

Zrušovacie ustanovenia 

Školský poriadok Materskej školy pri Základnej škole, ktorý bol vydaný dňa 30.09.2017 sa 

zrušuje vydaním nového školského poriadku dňa 02.09.2019 

Účinnosť Školského poriadku 

Školský poriadok je platný dňom vydania 02.09.2019 

 

 

 

 

 

 


