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Školský  poriadok Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 – Elokované 

pracovisko Materská škola 575 je vypracovaný  v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

§ 153, zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole 

v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z.z. Prevádzkového, Pracovného poriadku, 

Organizačného poriadku školy  s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy, 

prerokovaný v pedagogickej rade školy. 

 

Školský poriadok materskej školy je súhrn pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, 

pedagógov, správnych zamestnancov a zákonných zástupcov detí. Jeho uplatňovanie v praxi 

v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné dodržiavanie a plnenie týchto práv, 

povinností a zásad v praktickom živote materskej školy je základnou povinnosťou každého 

dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého zamestnanca materskej školy. 

 

Školský poriadok materskej školy upravuje najmä podrobnosti o: 

 výkone práv a povinností detí, ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá 

vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy 

 prevádzke a vnútornom režime materskej školy 

 podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

sociálno – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje     

1.   CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 

Materská škola v Trnovci nad Váhom  je 3 – triedna. Poskytuje celodennú ale aj poldennú 

výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov. Kapacita MŠ stanovená RÚVZ v Nitre je  

69 detí. 

Materská škola nemá postupové ročníky, deti sa každoročne zadeľujú do tried podľa 

vekového zloženia a kapacity jednotlivých tried. Nie je pravidlom, že deti postupujú všetkými 

triedami. 
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Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú požadovanú odbornú  a pedagogickú 

spôsobilosť, vychovávajú deti v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami 

vlastenectva, humanity a demokracie. 

Učiteľky vedú deti k oslovovaniu rovesníkov menom, aby používali zodpovedajúce oslovenie 

učiteliek – pani učiteľka /meno/, ako aj nepedagogických zamestnancov napr. pani kuchárka. 

Cieľom školy je maximálne rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa, rozvíjať u detí  návyky 

súvisiace so zdravým životným štýlom, podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého 

dieťaťa, príprava na vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. 

Poslaním školy je dopĺňať rodinnú výchovu a dať deťom také základy, aby mali po celý život 

potešenie zo vzdelávania. 

Materská   škola   je zaradená   do    sústavy    škôl   a    zabezpečuje  výchovu a  vzdelávanie 

prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „ DÚHA „ ktorý  je vypracovaný v zmysle 

príslušných zákonov a Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie , so 

zameraním na špecifiká školy. 

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola v roku 2010 komplexne 

zrekonštruovaná z fondov EÚ, a za spolufinancovania Obce Trnovec nad Váhom. Každá trieda 

má okrem herne svoju šatňu, sociálne zariadenie a spálňu. Budova materskej školy je 

obkolesená školským dvorom, ktorého plocha je zväčša zatrávnená, vysadená stromami 

a kríkmi. Má dve pieskoviská, hojdačky, preliezačky, exteriérové tabule a drevené lavičky. 

V prípade nepriaznivého počasia deti majú možnosť pohybu na vydláždenej ploche . 
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2.   Prijímanie na predprimárne vzdelávanie  

2.1 Zápis a  prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 59 školského zákona 

245/2008 Z.z. 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať 

dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú 

deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky 

prijímania určí riaditeľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na 

webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené. Riaditeľ materskej školy po dohode so 

zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a tiež zverejní podmienky prijímania detí do MŠ. 

Termín pre prijímanie detí na nasledujúci školský rok je spravidla od mája do 31.mája 

príslušného kalendárneho roka. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe 

žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej 

školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.  

Všetky osobné údaje o deťoch a o zákonných zástupcoch sú chránené a zabezpečené proti 

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

predpisov.  

Písomnú žiadosť – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  si zákonný 

zástupca dieťaťa vyzdvihne v MŠ,  alebo nájde na webovej stránke ZŠ s MŠ. Žiadosť o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nepatrí k tlačivám schváleným a zverejneným 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“). Zákonný 

zástupca dieťaťa ju môže podať na akomkoľvek dostupnom tlačive, príp. môže byť napísaná 

aj ručne. Žiadosť môže podať osobne, písomnou poštou, e-mailom, elektronicky.  Žiadosť sa 

 predloží riaditeľke  spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára 

pre deti a dorast a uvádza sa aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto 

potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná. Ak by riaditeľka MŠ dodatočne zistila, že 

žiadosť o prijatie podala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu 

a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, 

o podpísanie žiadosti o prijatie do MŠ. Pre pokračovanie  PPV predloží zákonný zástupca 

riaditeľke spravidla do 30. apríla, písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného 
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poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra, informovaný súhlas zákonného (inf. 

súhlasu v prílohe). 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ pre nasledujúci školský rok 

dostane zákonný zástupca dieťaťa najneskôr  do 15. júna príslušného kalendárneho roka. 

V prípade prijímania v priebehu školského roka  do 30. dní od podania žiadosti. 

 

V MŠ nie vždy je možné úplne zabezpečiť postúpenie kompletnej triedy do vyššej vekovej 

skupiny. Preto sa môže stať, že niektoré deti sa v novom školskom roku zadelia do tej istej 

triedy, ktorú predtým rok navštevovali. Je to ovplyvnené tým, koľko detí odíde do 

základnej školy a vekom novoprijatých detí. V našom záujme sa snažíme vytvárať triedy s 

rovnakým vekovým zložením. Ideálne je, ak všetky deti z najstaršej vekovej skupiny odídu 

do školy. Môže sa stať, že  zostanú deti s odloženou školskou dochádzkou. K ním sa preradia 

najstaršie deti z inej triedy do maximálneho počtu 25. Rovnakým spôsobom sa presunú aj 

deti z ostatných tried a vytvoria sa skupiny stredných (24) a najmladších detí (20). O 

rozdelení  počtov detí do triedach rozhoduje riaditeľka školy resp. zástupkyňa MŠ. 

 

2.2 Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 

 

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane): 

 dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona, 

 dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou 

individuálneho  vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona, 

 dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 

3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie 

formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok, 

 nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako 

dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona, 

najneskôr do 31.8. príslušného roku. 
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o dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od 

povinnosti dochádzať do školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje 

vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona 

Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa 

prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú 

navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do 

novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom 

očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Spádová materská škola -  povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v 

obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa 

nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej 

ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne 

vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský 

rok; ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ 

materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v 

materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s 

informovaným súhlasom rodiča. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva MŠ . 

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať riaditeľku materskej školy o povolenie 

individuálneho vzdelávania dieťaťa. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré 

je predprimárne vzdelávanie povinné. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje 

riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
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Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 

písm. a), t. j. zdravotný stav dieťaťu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom 

vzdelávaní v materskej škole,  prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre 

deti a dorast. V tomto prípade predprimárne vzdelávanie dieťaťa zabezpečuje materská 

škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. 

V  prípade, že dieťaťu bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), t. j. 

na žiadosť zákonného zástupcu, výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním znáša zákonný 

zástupca. Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa prostredníctvom 

osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie. Ďalšie podrobnosti ohľadom individuálneho vzdelávania upravuje § 28b ods. 5 až 

10 školského zákona. 

 

2.3 Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
  
Do MŠ sa môžu prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 

ŠVVP), ak sú na to vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. 

a.  V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťaťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) je dieťa s 

diagnostikovanými ŠVVP. Túto diagnostiku môžu robiť len školské zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských 

zariadení ministerstva školstva. Deťmi so ŠVVP sú deti: 

• so zdravotným znevýhodnením, medzi ktoré patria: 

 o deti so zdravotným postihnutím (ktorými sú deti s: mentálnym postihnutím; 

sluchovým postihnutím; zrakovým postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou 

komunikačnou schopnosťou; s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami; s viacnásobným postihnutím), 

 deti choré alebo zdravotne oslabené (medzi ktoré patria napr. aj deti s diabetom) 

 deti s vývinovými poruchami, 

 deti s poruchou správania 

• zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

• s nadaním. 
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b. O prijatí dieťaťa so ŠVVP do materskej školy rozhoduje riaditeľka na základe 

odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu 

c. Prijímanie detí so ŠVVP zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj vyhláška 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov  umožňuje, 

ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke. Riaditeľka materskej školy musí vždy pred 

svojim rozhodnutím zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené 

vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.), resp. či ich bude 

schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť. 

d. Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných 

detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. 

  

2.4  Prijímanie dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt 
  
Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) 

rozhoduje o: 

· prijatí dieťaťa do materskej školy, 

· zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, 

· prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, 

· predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania 

a. Riaditeľka má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný 

alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v 

rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný pobyt dieťaťa. 

b. V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sú ustanovené 

podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu 

dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny. O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo 

vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy 

zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu . 
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c. Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa začať postupne navštevovať materskú školu 

celodenne. Môže dôjsť k dohode medzi riaditeľkou materskej školy a rodičom o tom, 

že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 – 3 hodín denne postupne na 

celý deň. 

d. Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca 

rodičov/zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. 

e. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu, začne dieťa navštevovať materskú školu 

pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo 

na poldennú výchovu a vzdelávanie (na základe dohody zákonného zástupcu s 

riaditeľom). 

f. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt 

dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má 

riaditeľ materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej 

schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti rodiča/zákonného zástupcu rozhodnúť o 

prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. 

g. Diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole (pozri § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. 

z.), nesmie byť dlhší ako tri mesiace. O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k 

deťom so zdravotným znevýhodnením. Máme na mysli najmä tie deti, ktorých 

zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie 

upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt 

má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a 

vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej 

triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej 

materskej škole 

h. Riaditeľka materskej školy rozhoduje aj o prípadnom určení adaptačného alebo 

diagnostického pobytu a o forme výchovy a vzdelávania (poldennej, alebo 

celodennej). 

  

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa  a v záujme jeho zdravého vývinu môže 

riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom alebo na základe jeho písomnej žiadosti 

rozhodnúť o prerušení  dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto 

dochádzky 
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3. Podmienky predčasného ukončenia dochádzky dieťaťa do materskej školy: 
  

a. Ak sa rodič, resp. zákonný zástupca rozhodne ukončiť dochádzku dieťaťa do 

materskej školy z dôvodu prestupu na inú materskú školu alebo z rodinných či iných 

dôvodov, oznámi to písomne riaditeľke. O takomto ukončení riaditeľka nevydáva 

rozhodnutie Oznámenie o ukončení sa zaeviduje do osobného spisu dieťaťa, ktorý 

týmto uzavrie a archivuje. 

b. Riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy : 

·  - na základe opakovaného porušenia školského poriadku zákonným zástupcom dieťaťa 

(neuhrádzanie poplatkov, opakovaný príchod zákonného zástupcu pod vplyvom alkoholu, 

nepreberanie dieťaťa v dohodnutom čase, zatajenie informácií majúcich vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, obťažovanie iných zákonných zástupcov, nedodržiavanie povinností 

stanovených školským poriadkom), 

· -  ak sa dieťa nedokáže prispôsobiť podmienkam života v kolektíve, závažným spôsobom 

narušuje výchovno-vzdelávací proces a tým sú obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú 

účastníkmi výchovy a vzdelávania 

  Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm.d . školského zákona povinný 

informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

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

a vzdelávania.  V súlade s § 108 ods.1 školského zákona, ak sa špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a dieťa naďalej navštevuje  MŠ, 

jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP  sa mu zabezpečuje po predložení 

písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa §11 ods.10 písm. 

a)   školského zákona riaditeľke MŠ, ktorú predkladá zákonný zástupca dieťaťa. Ak tak 

neurobí , riaditeľka  MŠ po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie 

rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy 

výchovy a vzdelávania §108 školského zákona, prípadne či pristúpi po predchádzajúcom 

upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa 

do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z tohto dôvodu , že MŠ 

nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané 

druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa 
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Pri nástupe dieťaťa do MŠ v septembri alebo v priebehu školského roka predloží zákonný 

zástupca čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. 

    

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade 

o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa táto skutočnosť za 

závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení 

dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske 

vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť 

o ďalšom postupe. 

 

4. Dochádzka detí do materskej školy 

 

 Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30.  Zákonný zástupca musí dieťa  priniesť od 6.30 do 

8:00!!!. V priestoroch materskej školy sa zákonný zástupca zdržiava len nevyhnutný čas. 

Budova MŠ sa o 8.00 zamyká.! Vo výnimočných prípadoch po dohode s triednymi učiteľkami, 

môže umožniť dieťaťu vstup aj po tomto čase (vyšetrenie u lekára, zubára napr.)  

 

Do MŠ  prichádzajú deti zdravé. Zdravotný stav dieťaťa denne overuje učiteľka pri príchode 

ranným filtrom. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav 

nie je vhodný na prijatie do materskej školy ( zvýšená teplota, kašeľ, výtok z nosa a očí, 

chorobné zmeny na koži, zvracanie apod. ). Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí 

jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Po chorobe sa dieťa 

prijíma do MŠ s lekárskym potvrdením, že je zdravé a môže byť v kolektíve detí. Učiteľka nie 

je oprávnená podávať dieťaťu antibiotiká ( tabletky, sirup a pod. ), pichať injekcie, či 

aplikovať rektálne čípky. Táto problematika, sa vo veľmi odôvodnených prípadoch dá upraviť 

, ale len na základe individuálnej dohody s rodičmi. Dá sa dohodnúť aj aplikáciu rektálnych 

čípkov napr. pri výskyte febrilných kŕčov. Lekár špecialista , alebo lekár pre deti a dorast 

v rámci indikovania určitej liečby, môže na žiadosť rodiča , vystaviť informáciu o vzniku 

zdravotného problému a jeho prejavoch, požiadavke podávať liek, spôsobe podávania 

lieku, časovom rozmedzí podávania alebo počte aplikácií, dôvode aplikácie atď. 

Konečné   rozhodnutie je  riaditeľke MŠ po dohode s pedagogickými zamestnancami danej 
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triedy, až po využití všetkých iných možností ( úprava dochádzky dieťaťa, umožnenie účasti 

rodiča počas podávania lieku v triede a pod. ) 

  

   Zákonný zástupca je povinný odhlásiť/prihlásiť dieťa zo stravy vždy do 14.00 na nasledujúci 

deň. Výnimku tvorí pondelok a situácie, keď dieťa náhle ochorie, vtedy je možné dieťa 

odhlásiť/prihlásiť na stravu do 7.00.  Odhlasovať/prihlasovať dieťa na stravu je možné 

u triednych učiteliek osobne, telefonicky do MŠ - 0317781386 resp. telefonicky do školskej 

jedálne - 0911 980 820 alebo  0911 866 467 odhlasovanie cez sociálne siete sa neakceptuje. 

!! Pri neodhlásení dieťaťa zo stravy sa finančná náhrada neposkytuje.  

 

   Zákonný zástupca spravidla do 5 pracovných dní, najneskôr do 14 pracovných dní od 

začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je 

neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod 

neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe  dieťaťa do MŠ  predloží vyhlásenie 

o bezinfekčnosti prostredia. 

   Ak zákonný zástupca do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti 

dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok materskej školy, 

riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, môže rozhodnúť 

o ukončení dochádzky do MŠ. 

    V prípade , že zákonný zástupca má súdnym rozhodnutím , príp. predbežným opatrením 

obmedzené preberanie detí, treba o tom písomne ( fotokópiou úradného rozhodnutia) 

informovať riaditeľku MŠ. 

   V prípade , že zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z MŠ 

do času ukončenia prevádzky MŠ,  MŠ bude postupne kontaktovať všetky osoby, ktoré majú 

poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude MŠ 

kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich 

opatrení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov. 

   Ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom 

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

o zanedbaní riadnej starostlivosti, bude MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení 

zákonného zástupcu v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods.1 
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zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať 

o tejto skutočnosti príslušný úrad, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately ( UPSVa R ). 

 

5. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  

„ Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v 

mesiaci.“ §5 ods.16 zákona č.596/2003 Z.z. Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu 

prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené 

vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 

ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania18), ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného 

príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene 

a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 600/2003 Z. z.“).  

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť 

obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) 

konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania.  

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný 

úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) 

zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu. Vecne príslušný úrad 

práce sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a 

príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená osoba (t. j. zákonný zástupca dieťaťa) dbá o 

riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa., najskôr 

však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného 

príjemcu. 
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6. Ospravedlnenie dieťaťa počas neprítomnosti v materskej škole  

 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný 

podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu 

príčinu jeho neprítomnosti.  

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie 

ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od 

lekára.1  Vyššie uvedené znamená, že: - ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho 

neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; - ak dieťa chýba viac ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ 

materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou 

ospravedlnenia zákonného zástupcu.  

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas 

so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate 

dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že 

dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 

ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). V takomto 

prípade zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. 

 Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa 

vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve. 

riaditeľ materskej školy požaduje lekárske potvrdenie. 

  

Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní  /kúpeľná liečba, ozdravný 

pobyt , hospitalizácia v nemocnici..... / oznámi rodič riaditeľke  školy dôvod neprítomnosti 

písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží   písomné 

vyhlásenie o   bezinfekčnosti  prostredia  a  potvrdenie od ošetrujúceho lekára dieťaťa.     

 

Ospravedlnenie dieťaťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie. 

V tomto prípade zákonný zástupca môže ospravedlniť svoje dieťa 5 dní v mesiaci  podľa § 5 

ods. 16 zákona č. 596/2003. V prípade choroby neprítomnosť dokladuje potvrdením od lekára. 

                                                           
1 V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže minister školstva, vedy, 
výskumu a športu tento počet dní upraviť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 
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Každé dieťa plniace PPV má svoj slovníček , do ktorého bude rodič, resp. detský lekár  

zapisovať ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa. Akceptovať sa bude len písomná forma 

ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa.  

 

7. Úhrada príspevkov 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním prispieva zákonný 

zástupca dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výšku 

mesačného príspevku určuje podľa §28 ods.5 § školského zákona zriaďovateľ VZN  podľa § 

2odst.1 VZN č.2/2020 Obce Trnovec nad Váhom (ďalej len VZN č.2/2020 ) prispieva zákonný 

zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na dieťa sumou 15 € za mesiac. Tento 

príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

   

   V zmysle §28 ods.6  školského zákona sa príspevok neuhrádza za dieťa: 

a)  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné , 

b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom   

     dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona 

     č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     v znení neskorších predpisov, 

c)  ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu. 

  

   V zmysle §28 ods.7 školského zákona a § 2 odst.2  a VZN č.2/2020 sa príspevok neuhrádza 

za dieťa: 

      a)  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe   

           nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov   

           preukázateľným spôsobom , 

      b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin ,alebo bola prerušená 

prevádzka      

          MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch   

          uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 
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Okrem tohto príspevku, zákonný zástupca na základe písomnej Prihlášky na stravovanie, 

uhrádza poplatky za odobraté jedlo a nákup potravín. 

Podľa § 140 ods.8 školského zákona poskytuje zariadenie školského stravovania /školská 

jedáleň/ stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, v súlade 

s finančnými pásmami. 

Platby  sa uhrádzajú do 20-teho dňa v kalendárnom mesiaci a to poštovou poukážkou, 

trvalým príkazom alebo prevodným príkazom. 

  

Ak zákonný zástupca neuhradí v stanovenom termíne uvedené príspevky , dieťa nie je možné 

prevziať do MŠ, pokým ten daný príspevok neuhradí. 

 

Materská škola má vlastnú práčovňu . Poplatok „Čistiareň“  - je ročný poplatok 10€ , ktorý je použitý 

na nákup pracích prostriedkov, nákup plachiet, posteľnej bielizne atď. Posteľná bielizeň sa perie 1x 

mesačne, v čase zvýšených hygienicko -  epidemiologických opatrení každý týždeň, resp. raz za dva 

týždne.  

 

Poplatok ZRŠ sa odsúhlasuje na stretnutí rodičov materskej školy.  

 

8. Vnútorná organizácia materskej školy 

 

Materská škola je v prevádzke od 6,30 hod.  do  16,30 hod. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Miriam Žigová 

Konzultačné hodiny po telefonickom dohovore : 031/7781290 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu:  Alexandra Takácsová 

Konzultačné hodiny:   každú stredu od 7:00 do 13,00 hod. 

Na požiadanie zákonných zástupcov dieťaťa vopred dohodnutý termín a čas    

telefonicky kontakt : 031 /7781386. 

Vedúca školskej jedálne: Katarína Lencsésová 

Konzultačné hodiny : po telefonickom dohovore.  

Predsedníčka Rodičovského združenia pri Materskej škole:  JUDr.  Lucia Gašpieriková 

Prevádzka materskej školy bola odsúhlasená zriaďovateľom - Obcou Trnovec nad Váhom. 
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V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená na 4 týždne. V tomto 

termíne vykonávajú prevádzkoví zamestnanci dôkladné čistenie priestorov materskej školy, 

dezinfekciu prostredia a hračiek, pedagogickí zamestnanci podľa plánu čerpajú dovolenku. 

Prevádzka materskej školy sa prerušuje aj počas vianočných a veľkonočných sviatkov.  

O prerušení prevádzky po odsúhlasení zriaďovateľom školy, riaditeľka školy informuje 

zákonných zástupcov písomným oznamom na informatívnej tabuli.  

Úsporný režim chodu materskej školy – z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov 

v prípade zníženej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti  alebo 

školských prázdnin, zástupkyňa riaditeľky môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú sa triedy, 

kde je to organizačne najvýhodnejšie, z ohľadom na zabezpečenie kvalitnej výchovy 

a vzdelávania a bezpečnosti detí. Prevádzkovanie školy a zadelenie zamestnancov rieši 

riaditeľka udelením dovolenky alebo náhradného voľna. 

V prípade epidémie (chrípka, Covid 19) materská škola oznamuje zriaďovateľovi prerušenie 

prevádzky na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

 

I. DENNÝ  PORIADOK MŠ 

 

Zohľadňuje špecifiká predprimárneho vzdelávania, ako aj celodenného pobytu dieťaťa v 

materskej škole. Je rozpracovaný a upravený na jednotlivé triedy so zreteľom na vekové a 

individuálne osobitosti detí. Zabezpečuje striedanie relaxačných činností s činnosťami 

aktivizujúcimi. 

 V dennom poriadku sa striedajú hry a hrové činnosti, cielené vzdelávacie aktivity, pohybové 

a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, a činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, 

stravovanie, odpočinok  /. 

 Hry a hrové činnosti sú spontánne / podľa výberu detí /, alebo učiteľkou 

navodzované hry a hrové aktivity detí.  Od príchodu detí do materskej školy sú 

dominantné, spravidla zahrňujú aj ranný filter a ranný kruh. 

 Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové 

cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, patria k vopred plánovaným 

aktivitám 



18 
 

 Cielené vzdelávacie aktivity sú realizované najmä metódou hry, spravidla didaktickej 

hry s rôznym obsahovým zameraním detí vzhľadom na vývinové osobitosti a 

zákonitosti psychohygieny,  ktoré rešpektujú potreby dieťaťa a možnú dĺžku udržania 

pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny. 

Obsahovo sú zamerané na vzdelávacie oblasti : Zdravie a pohyb, Človek a príroda, 

Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek 

a svet práce, Umenie a kultúra. Vytvárajú nosný priestor na postupné dosahovanie 

vzdelávacích štandardov ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre 

materské školy. 

  

Digitálne technológie v materskej škole vzdelávajú prirodzenou formou a vedú k objavovaniu 

poznatkov, pričom nemožno vylúčiť radosť a zábavu. Edukačné softvéry sú tvorivé, otvorené 

a prispôsobené veku a potrebám detí. Časový priestor /vychádza z odporúčaného času na 

sledovanie TV programov deťmi predškolského veku / 20 minút denne.  

Osobitný zreteľ sa v organizácii dňa kladie aj na pobyt vonku, ktorý plní okrem pedagogickej 

a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku sú zastúpené najmä 

spontánne pohybové aktivity, ale môžu obsahovať aj cielené vzdelávacie aktivity. 

 Bicyklovanie, kolobežkovanie, hry na odrážadlách sa realizujú v areáli školského dvora 

/vhodná obuv/.  Materská škola má dostatok hracích prostriedkov, takže nie je 

potrebné, aby rodičia v šatniach detí nechávali osobné – detské dopravné 

prostriedky. Keď je to nutné, odkladať na vyhradené miesto a uzamknúť, škola 

nezodpovedá za odložené veci. 

 S deťmi sa realizuje pobyt vonku v každom ročnom období. Pobyt detí vonku môže 

byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických 

podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty  pod  – 10ˇC, alebo pri 

nadmernom znečistení ovzdušia. 

 Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do 

piatich rokov alebo 22 detí starších ako  päť rokov. S triedou mladších ako  tri roky, s 

deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti 

dvoch zamestnancov. 

 Pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáhajú aj nepedagogickí zamestnanci školy. 
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 Školský dvor počas prevádzky slúži len pre potreby školy a záujmy detí. 

  

II. Preberanie a odovzdávanie detí 

 

Dieťa od zákonných zástupcov preberajú len pedagogickí zamestnanci školy, ktorí  zaň 

zodpovedajú od jeho prevzatia až po odovzdanie. 

 Podľa § 7 ods.8 vyhlášky o materskej škole 

„Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť 

svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, 

ktoré  po prevzatí za dieťa zodpovedajú.“ 

Príslušné tlačivo poskytne riaditeľka materskej školy a svojim podpisom potvrdí súhlas so 

splnomocnením. 

 

III. Organizácia v šatni  

 

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú 

v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. 

Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za 

hygienu a čistotu určený prevádzkový zamestnanec. 

Pri adaptácii dieťaťa je možnosť priniesť z domu jednu hračku – plyšovú, ktorá je vhodná aj 

do postieľky / vankúšik, plienka..../, počas oddychu, iné hračky sú často príčinou konfliktov, 

straty medzi množstvom našich hračiek, nedorozumení a často aj závisti medzi deťmi. 

V šatniach detí sú umiestnené informačné tabule „Oznamy pre rodičov“, ako aj ústredný 

oznam pri vstupnom vchode. 

Učiteľka nie je povinná ústne informovať zákonných zástupcov detí o pripravovaných 

aktivitách a akciách materskej školy vzhľadom k tomu, že tieto informácie sú dostupné pre 

všetkých na informačných tabuliach a na webových stránkach školy. 

Zákonní zástupcovia odovzdávajú dieťa učiteľkám pri vstupe do tried, z hygienických 

a organizačných dôvodov nevstupujú do triedy ! 
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Neprípustné je riešenie detských konfliktov napádaním alebo karhaním dieťaťa zákonným 

zástupcom  iného dieťaťa – sťažnosť svojho dieťaťa prerokuje zákonný zástupca  s triednou 

učiteľkou. 

  

IV. Organizácia v umyvárni  

Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný uterák, hrebeň, pohár, – 

všetko označené svojou značkou. 

Dentálna hygiena –Učiteľky vhodnými metódami, názornými pomôckami, rôznymi 

prostriedkami – rozprávky, básničky, zdravotno – výchovnými prezentáciami motivujú deti 

k tomu, aby si cenili zdravie ústnej dutiny, poznali správny postup techniky umývania zubov. 

Zákonní zástupcovia sú zodpovední za  dentálne zdravie svojich detí. 

Za hygienu a čistotu zodpovedá určená prevádzková zamestnankyňa. Zákonný zástupca 

nevstupuje do detskej umyvárne a WC. 

 

V. Organizácia počas odpočinku  

Počas poobedňajšieho oddychu učiteľka dbá na primerané oblečenie detí – pyžamo. 

Zabezpečí vetranie v miestnosti tak, aby neohrozovala zdravie detí. Od odpočívajúcich detí 

neodchádza, rešpektuje potreby dieťaťa. 

Dieťa v materskej škole potrebuje okrem hier a výchovno – vzdelávacích činností aj 

odpočinok na uvoľnenie nahromadeného napätia a na obnovu energie. 

Odpočinok je širší pojem a nestotožňuje sa automaticky s pojmom spánok. Najdlhšie 

odpočívajú alebo spia deti od 3 do 4 rokov veku, a to okolo 2 hodín, odpočinok sa skracuje s 

pribúdajúcim vekom detí.   

 

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.330 /2009 Z.z. 

o zariadení školského stravovania  ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky, kontroly 

kvality podávania jedál a materiálno – technické zabezpečenie školských jedální. 

Školská jedáleň pripravuje výrobu jedál a nápojov  pre deti podľa odporúčaných výživových 

dávok potravín, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa 
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vekových kategórií detí, spolupracuje s materskou školou pri utváraní zdravých výživových, 

hygienických a spoločenských návykov. 

Za školské stravovanie zodpovedá vedúca školskej jedálne. Riadi svoje zamestnankyne - 

kuchárky a dohliada na ich dobrú a kvalitnú prácu. Má na starosti úroveň zásobovania 

potravín, vyhľadáva najvýhodnejších  dodávateľov surovín. 

Dbá na racionálne stravovanie detí s dodržiavaním receptúr, normovania, hmotnosti porcií, 

energetickú hodnotu jedál. Spolu s hlavnou kuchárkou zodpovedá za zostavovanie a pestrosť 

jedálneho lístku, dodržiavanie hygienických predpisov a sleduje kultúru stolovania. 

Odporúča a propaguje zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom stravovaní 

na webových stránkach školy 

Deti sa stravujú v jedálni, učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho 

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

učiteľka deti nenásilne usmerňuje, nenúti ich nasilu jesť ale vhodne poučuje, prečo je jedlo 

zdravé a zabezpečuje pohodovú  konzumáciu jedál.  

Deti v I. triede používajú lyžičku s pomocou učiteliek. V II. triede deti používajú samostatne 

lyžičku, deti v III. triede kompletný príbor, servítku a na prílohy samostatné misky. 

Vedúca školskej jedálne ďalej zabezpečuje denné zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. 

Pitný režim detí a zamestnancov školy zabezpečuje vedúca školskej jedálne - ovocné  čaje v 

zimných mesiacoch, pitnú vodu  majú deti k dispozícii v priebehu celého školského roka 

v každej triede počas celého dňa. 

Za automatizáciu tohto návyku u detí a za realizáciu pitného režimu zodpovedajú učiteľky 

školy. Poháre umývajú prevádzkoví zamestnanci v jednotlivých triedach ako stolový riad.  

                                       

MIMOŠKOLSKÁ  ČINNOSŤ: 

 

Materská škola organizuje, výlety, exkurzie, športové aktivity len s informovaným súhlasom - 

písomný súhlas fyzickej osoby , na ktorom sa  okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že 

táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.             

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

prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého 

obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický  zamestnanec 

poverený riaditeľkou školy organizačne zabezpečí prípravu  a priebeh akcie vrátane poučenia 
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zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, 

ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlet alebo exkurziu s 

deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu. 

  

STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU A ZDRAVIE 

 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie 

zodpovedá riaditeľka ZŠ S MŠ, v zmysle zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z organizačných , hygienických a bezpečnostných dôvodov,  nie je vhodný vstup do tried pre 

rodičov a súrodencov. 

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

a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je povinná : 

 Prihliadať na základné fyziologické potreby detí 

 Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno – patologických 

javov 

 Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí 

 Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

 Viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas 

výchovno – vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou 

školou 

 V prípade školského úrazu dieťaťa postupujú pedagogickí zamestnanci v zmysle 

Metodického usmernenia č.4/2009 – R z 11.februára 2009                               

 Pri úraze je potrebné v čo najkratšom čase informovať rodičov a ak si to situácia 

vyžaduje privolať aj lekársku pomoc.  

 Poistenie detí ako aj zamestnancov v prípade úrazu je riešené poistnou zmluvou.   

Na škole pôsobí na základe dohody autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej 

ochrany, ktorý spravuje aj príslušnú dokumentáciu, vykonáva rozbor a príčinu vzniku 

pracovných a školských úrazov - vedie evidenciu,  kontroluje stav pracovísk a priestorov 

školy, metodicky usmerňuje, predkladá návrhy a harmonogramy na odstraňovanie 

nedostatkov v spolupráci s riaditeľkou školy a so zástupcom zamestnancov. 
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Vhodná mikroklíma je zabezpečená v materskej škole pravidelným vetraním, počas zimných 

dní výmena vzduchu prievanom  bez prítomnosti detí.   

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

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

ojedinelých prípadoch  preberajú prevádzkoví zamestnanci deti   v triedach , v takom prípade 

plne zodpovedajú za ich bezpečnosť. 

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

prevzatia dieťaťa od jeho zákonného zástupcu až do odovzdania rodičovi dieťaťa  alebo ním 

splnomocnenej osobe.         

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl počas pandémie nového 
koronavírusu 

  

 Počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, sú zamestnanci, 

rodičia, zákonní zástupcovia deti a iné osoby vystupujúce do budovy materskej školy povinné 

dodržiavať vždy aktuálne nariadenia hlavného hygienika, pokyny riaditeľky materskej školy a 

odporúčania MŠVVaŠ. O aktuálnych pokynoch informuje riaditeľka riadne a včas mailom a na 

webovej stránke MŠ. Materská škola sa pri mimoriadnej situácii riadi pokynmi príslušného 

RÚVZ a zriaďovateľa, jej prevádzka a organizácia sa riadi vždy aktuálnymi odporúčaniami 

MŠVVaŠ. 

 

 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov 

  
Dieťa má právo na: 

1. meno a štátnu príslušnosť, 

2. zdravý duševný a telesný rozvoj, 

3. rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia, 

4. výživu, bývanie a zdravotnícke služby, 

5. opateru pri telesnom , duševnom alebo sociálnom postihnutí, 

6. lásku, porozumenie a starostlivosť, 

7. bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie, 

8. prednostnú ochranu a pomoc, 

9. ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním, 
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10. ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva. 

  

  

  Podľa § 144 ods.1 a 2 školského  zákona má dieťa právo na : 

a. rovnoprávny prístup k vzdelaniu, 

b. bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

v materských školách, 

c. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom, 

d. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom zákonom, 

e. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

f. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

g. výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

h. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

násiliu, 

j. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkoch, 

k. individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa 

§ 24; dieťa so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a 

metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré 

túto výchovu a vzdelávanie umožňujú; takéto dieťa má právo používať pri výchove a 

vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; 

Škola podľa školského zákona nesmie dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že 

uplatňuje svoje práva podľa školského zákona. 

 

  

  A) Podľa § 144 ods.4 školského zákona je dieťa povinné: 

      a)  neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy   

           a vzdelávania 

      b)  dodržiavať školský poriadok  materskej školy  a ďalšie  vnútorné predpisy materskej 

            školy 
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c. chrániť  majetok materskej školy pred poškodením, 

d. chrániť pred poškodením didaktické pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané, 

e. konať tak, aby neohrozil svoje zdravie a bezpečnosť , ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších 

osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

f. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak zákon 

neustanovuje inak, 

g. ctiť si v medziach svojich možností a schopností ľudskú dôstojnosť ostatných detí 

a zamestnancov materskej školy, 

h. rešpektovať pokyny zamestnancov  materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi materskej školy a dobrými mravmi. 

   

  Práva ustanovené školským zákonom sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitým predpisom zákona 

č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a doplnení niektorých zákonov ( antidiskriminačný zákon ) v znení 

neskorších predpisov. 

  

  

B. Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

  

Zákonný zástupca dieťaťa má právo: žiadať , aby sa v rámci výchovy a vzdelávania 

v materskej škole poskytovali deťom informácie a poznatky vecne a mnohostranne v súlade 

so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

a. byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

b. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom, 

c. na poskytnutie poradenstva vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

d. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy 

e. vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy, 

f. vybrať pre svoje dieťa MŠ, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona,  

            zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, 

            jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. 
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Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

a. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa učené školským 

poriadkom, 

b. vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v materskej škole , 

c. dbať o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho výchovno-vzdelávacie potreby, 

d. dôsledne informovať materskú školu o akejkoľvek zmene zdravotných spôsobilostí jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémov a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 

vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e. nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

f. oznámiť bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ak je  

neprítomné dieťa v materskej škole dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný 

zástupca povinný oznámiť riaditeľke materskej školy dôvod neprítomnosti písomne. Pri 

nástupe  dieťaťa do materskej školy po neprítomnosti trvajúcej dlhšie ako 5 dní je zákonný 

zástupca povinný preložiť opätovne vyhlásenie o bezinfekčnosti, 

g. prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 

h. 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, alebo riaditeľky materskej školy, 

a. je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné 

elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez 

súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických 

zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy). 

j. Zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania 

jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je 

zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou MŠ. 

k. Zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na 

sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy 

a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti. 

xx. v prípade, 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 (odporúča sa vyžiadať od zákonných 

kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z 
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poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné 

riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na 

príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo 

služobné času zamestnancov . Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani 

ho odovzdať inej osobe ako zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba. 

  

    V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá 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 

vyplývajúcej 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 . 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť 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, sa práva ustanovené školským zákonom 

zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo 

vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 

  

    Materská škola dbá o riadne  napĺňanie rodičovských práv a povinností, t.j. počas 

rozvodového konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude 

materská škola dbať o riadne napĺňanie 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. ( každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej 

školy aj ho z nej vyzdvihnúť ). 

  

Materská škola , t.j pedagogický zamestnanci počas prebiehajúceho konania o úprave 

výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu budú zachovávať 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 , a toto 

písomné stanovisko neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov. 
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Pri narušených vzťahoch medzi zákonnými zástupcami, pedagogický zamestnanci 

rešpektujú rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého 

zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahujú k starostlivosti 

o dieťa, t.j. MŠ bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného 

opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné 

jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania, MŠ pritom rešpektuje 

skutočnosť , že je napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské  práva a povinnosti 

zostávajú zachované. 

  

V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných 

zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, poskytne informáciu o tom, že MŠ 

bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa 

v bežných veciach zastupovať. 

  

Priestory MŠ nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do 

osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne 

určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej 

rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentmi disponuje. Priestory MŠ môžu byť 

miestom styku s maloletým, avšak len v prílohe, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, 

v ktorom úpravu styku určí súd, resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody. 

  

Je veľmi dôležité, že výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v 

súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu 

druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené 

školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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C. Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy: 

  

Podľa § 3 a §4 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný 

zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností, 

v súčinnosti s medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, má právo na: 

a. zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred 

prejavmi násilia zo strany detí, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa 

zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a zo strany ďalších fyzických osôb 

alebo právnických osôb, 

b. ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických 

zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, 

zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb, 

c. ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti, 

d. účasť na riadení materskej školy prostredníctvom osobného členstva alebo volených 

zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch, 

e. predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, 

f. výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov 

výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód, 

g. profesijný rozvoj, 

h. objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti. 

  

V zmysle § 3 ods. 3 zákona ako pedagogický  zamestnanec má  v súvislosti s výkonom 

pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby. 

  

Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca je definovaná v zmysle § 6 ods. 1 ako: 

a. priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program 

alebo program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej 

len „program vzdelávania“), 
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b. ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ 

upraví v pracovnom poriadku, 

c. výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v materskej škole. 

  

V zmysle § 4 zákona ako pedagogický zamestnanec ste povinný: 

a. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, 

b. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o 

zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí a žiakov, s ktorými prišiel do 

styku, 

c. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na jeho 

schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných 

zamestnancov, 

d. zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov, 

e. správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (ďalej len „etický kódex“), 

f. podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej 

dokumentácie, 

g. usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, 

h. podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, 

a. udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie, 

j. absolvovať aktualizačné vzdelávanie, 

k. vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré 

zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského 

vzdelávacieho programu alebo výchovného programu, 

xx. poskytovať dieťaťu a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s 

výchovou a vzdelávaním, 

lllllllll. pravidelne informovať dieťa a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch 

výchovy a vzdelávania, 

  

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť Vás môže zbaviť 

a. zákonný zástupca dieťaťa, 

b. ministerstvo školstva na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. 
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Ďalej ste povinný podľa § 15 ods. 1 zákona 

a. oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne vznesenie obvinenia voči vašej  osobe vo veci 

spáchania trestného činu,  

b. oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne podanie obžaloby na vašu osobu vo veci 

spáchania trestného činu. 

  

V zmysle 15 ods. 1 sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za 

a. obzvlášť závažný zločin, 

b. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a 

ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin 

proti majetku, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin 

proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný 

trestný čin proti iným právam a slobodám, úmyselný trestný čin proti mieru a 

ľudskosti, úmyselný trestný čin terorizmu a extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový 

alebo 

c. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti. 

  

  

Nikto nesmie práva a povinnosti  zneužiť na škodu druhého pedagogického zamestnanca. 

Pedagogický zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný 

alebo inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca alebo iného 

nepedagogického zamestnanca sťažnosť. 

  

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný : 
  

a. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, 

b. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie  o zdravotnom 

stave detí a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku, 

c. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné 

schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie 

d. podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie 

ustanovenej osobitným predpisom, 

e. usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, 
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f. pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej 

činnosti, 

g. podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, 

h. udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 

a. vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými 

poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu, 

j. poskytovať dieťaťu alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc 

spojenú s výchovou a vzdelávaním, 

k. pravidelne informovať dieťa alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu 

a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným 

predpisom. 

  

Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi. 
Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať. 

  

 

10. OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU. 

V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek 

pohyb cudzej osoby. 

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca školy. Pri odchode z tried 

sú učiteľky povinné skontrolovať uzatvorenie okien a po ukončení prevádzky odložiť 

didaktickú techniku na určené miesto. 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode 

o hmotnej zodpovednosti, ktorá je zo zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie povinnosti 

a práva súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne. 

Za majetok, ktorý materská škola spravuje sú spoluzodpovední aj zákonní zástupcovia 

dieťaťa, ktoré navštevujú materskú školu. 

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na uzamykateľné miesto. 

Prevádzkový zamestnanec je povinný po ukončení prevádzky skontrolovať a uzamknúť 

všetky priestory v budove materskej školy.  
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Ochrana osobných údajov 

  

Každý zamestnanec školy v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch, s ktorými príde do styku v pracovných priestoroch. Tie nesmie využívať na osobnú 

potrebu, nesmie ich zverejňovať, nikomu poskytovať a sprístupňovať. 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom 

osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo, najmä na základe použiteľného 

identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria 

jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, či kultúrnu alebo sociálnu 

identitu. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby písomností 

osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby 

alebo jej prejavov osobnej povahy, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje 

osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby. 

Ak informácie , ktoré povinná osoba získala od tretej osoby na plnenie úlohy na základe 

osobitného zákona, podľa ktorého sa na povinnú osobu vzťahuje povinnosť mlčanlivosti 

alebo iná prekážka ochraňujúca informácie pred zverejnením alebo zneužitím, ktoré však 

možno podľa tohto zákona sprístupniť, sprístupní povinná osoba len tie informácie, ktoré 

priamo súvisia s jej úlohami. 

Na účely vedenia dokumentácie podľa §161 - l , ods.6 a 7 školského zákona , školy alebo 

školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje 

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: 
1. meno a priezvisko, 
2. dátum a miesto narodenia, 
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa 
nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 
4. rodné číslo, 
5. štátna príslušnosť, 
6. národnosť, 
7. fyzické zdravie a duševné zdravie, 
8. mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej 
diagnostiky, 
  

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu: 
1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 
2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 
trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie. 
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Všetci pedagogickí zamestnanci, ako oprávnené osoby sú viazaní mlčanlivosťou, poučení o 
spracúvaní, ochrane osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov. 
  
  

Záverečné ustanovenia 

  

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MŠ a zákonných zástupcov detí MŠ. 
  

Školský poriadok materskej školy  je vypracovaný v súlade: 
  
  

 so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, 
 s VZN mesta Šaľa č. 8/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, 
 s Pracovným, Prevádzkovým a Organizačným poriadkom pre pedagogických a ostatných 

zamestnancov materskej školy vypracovaných riaditeľkou s prihliadnutím na špecifické 
podmienky materskej školy. 
  

Jeho zmeny a doplnenia sa počas školského roka realizujú formou dodatku, ktorý prerokuje 
pedagogická rada . 
 
  
  

Zrušovacie ustanovenie: 
  

Derogačná klauzula: 
  

Vydaním tohto školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok z roku 2018. 
  
  
  

V Trnovci nad Váhom 24.8.2021     
                                                                                           ............................................. 
                                                                                                             riaditeľka MŠ 
  

Prerokované na  Pedagogickej rade dňa 27.8.2021 
  
  

Školský poriadok môže byť zmenený a dopĺňaný na základe legislatívnych a interných zmien. 
  

Školský poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2021 
 


