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Školský poriadok MŠ 
 

 

 
 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona NR SR  Č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o 

ochrane, podpore a rozvoj i verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR 

č.306/2008 Z.z. o materskej škole s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy v Haliči ako 

zložky Základnej školy s materskou školou Hany Ponickej. 

 

 

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 29. 3. 2021. 

 

 

 

          Mgr. Radoslav Čičmanec v. r. 
                riaditeľ školy 

 

 

          Mgr. Miroslava Švihlová v. r. 
                        zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

 



1. Všeobecné ustanovenia 
 

1.1. V škole a v školských zariadeniach je zakázaná činnosť politických strán a politických hnutí a ich 

propagácia 

1.2. V škole a v školských zariadeniach sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom 

výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, 

reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a žiakov.  

1.3. V škole a v školských zariadeniach sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo 

zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti.  

1.4. V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí je riaditeľ školy povinný 

bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s ďalšími členmi vedenia školy. Vzniknuté problémy môže riešiť aj 

v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

1.5. Vedenie školy v prípade podozrenia, že u dieťaťa ide o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou 

látkou, zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite 

informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci.  

1.6. Ak dieťa svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí, ostatných 

účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, 

ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti 

za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:  

a) zákonného zástupcu  

b) zdravotnú pomoc  

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie dieťaťa. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví 

riaditeľ školy písomný záznam.  

1.7. Deťom je zakázané podávať analgetiká. V prípade bolesti musí byť informovaný rodič dieťaťa, ktorý 

zabezpečí jeho bezpečný odchod zo školy. 

1.8. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez 

povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom 

plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. 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.  

 

1.9. Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré 

nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre 

deti a dorast (www.minedu.sk/data/files/10347_usmernenie-k-prijimaniu-deti-do-ms_final_9marec2021.pdf)   

 

2. Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu 

2.1. Práva dieťaťa materskej školy: 

 

Dieťa má právo na: 

 rovnoprávny prístup ku vzdelaniu, 

 bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v MŠ, 



 vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, individuálny 

prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom 

týmto zákonom, 

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

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

 organizáciou výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému 

stavu, v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

 právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov 

 

2.2. Práva dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na: 

 výchovu s využitím špecifických a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú 

 používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické pomôcky a kompenzačné pomôcky 

 

Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením (ďalej aj „ZZ“) sa postupuje podľa 

jednotlivých vzdelávacích programov pre deti s rôznymi druhmi zdravotného Znevýhodnenia pre 

predprimárne vzdelávanie, ktoré sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR. 

V zmysle platnej legislatívy sú vzdelávacie programy vypracované pre deti: 

 s mentálnym postihnutím 

 so sluchovým postihnutím 

 so zrakovým postihnutím 

 s narušenou komunikačnou schopnosťou 

 s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

 choré a zdravotne oslabené 

 hluchoslepé s viacnásobným postihnutím 

 

2.3. Prijímanie detí so zdravotným znevýhodnením 

 

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj 

vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy 

pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí 

zvážiť, či:  

 na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, 

materiálne atď.),  

 bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.  

 

Ustanovenie § 108 ods. 1 školského zákona: „Ak sa špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby 

dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a dieťa ďalej navštevuje MŠ, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie 

ako vzdelávanie dieťaťa sa špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po 

predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 9 písm. a – 

návrh na prijatie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ. Písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho 

zákonný zástupca riaditeľovi školy “ 

 

Špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sú vypracované v súlade s 

cieľmi predprimárneho vzdelávania, ktoré vymedzuje Štátny vzdelávací program pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách (2016). Špecifické ciele výchovy a vzdelávania sa v každom 

vzdelávacom programe líšia s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa.  

 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie vymedzujú formy denných činností. Jednotlivé 

vzdelávacie programy popisujú aj denné činnosti, ktoré sú zamerané na predchádzanie, zmiernenie alebo 



odstraňovanie nepriaznivých dôsledkov zdravotného znevýhodnenia. Uvedené denné činnosti sa spravidla 

líšia u jednotlivých zdravotných znevýhodnení.  

Povinné a odporúčané personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania, povinné materiálno-technické 

a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri výchove a vzdelávaní sú uvedené v každom vzdelávacom programe samostatne, pretože sú u 

jednotlivých zdravotných znevýhodnení spravidla rozdielne.  

 

Stupeň vzdelania pre deti so ZZ určuje Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách (2016). Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania.  

Materská škola pri zdravotníckom zariadení osvedčenie nevydáva. Dieťa choré a zdravotne oslabené získava 

predprimárne vzdelávania absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

materskej škole vo svojej kmeňovej materskej škole.  

 

Školské vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením sú vypracované na základe 

príslušného vzdelávacieho programu pre konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Zásady a podmienky na 

vypracovanie školských vzdelávacích programov v špeciálnych materských školách sú tie isté ako pre 

vypracovanie školských vzdelávacích programov, ktoré sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) s prihliadnutím na individuálne schopnosti a 

špecifiká výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.  

 

(viď http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vp-deti-so-zz-schvalene-maj-2017.pdf ) 

 

2.4. Povinnosti dieťaťa 

 

Dieťa MŠ je povinné: 

 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

 dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, 

 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 

 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ďalších detí zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelávaní, 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

 rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

 nepoužívať v budove MŠ a v areáli školy počas vyučovania dopravný prostriedok (kolobežka, 

bicykel a i.), na ktorom sa dopravilo do školy. Takýto dopravný prostriedok po príchode do školy 

prenesie na miesto na to určené. Dieťa môže tento dopravný prostriedok využívať len počas týždňa 

na "Dopravnom ihrisku" pod dozorom učiteľky. Materská škola nezodpovedá za škodu na tomto 

dopravnom prostriedku a tiež nie za úraz, ktorý by si žiak aj napriek zákazu na ňom spôsobil jeho 

používaním počas doby, kedy je v škole a počas jeho presunu domov.    

 

2.5.  Práva zákonného zástupcu dieťaťa 

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo na: 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti 

vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi 

výchovy a vzdelávania podľa školského zákona 

 oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským poriadkom 

 byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkov svojho dieťaťa 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

 zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

 vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vp-deti-so-zz-schvalene-maj-2017.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vp-deti-so-zz-schvalene-maj-2017.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vp-deti-so-zz-schvalene-maj-2017.pdf


2.6.  Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

 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 školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

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

 v prípade zistenia zdravotného znevýhodnenia dieťaťa (ADHD, poruchy správania, poruchy učenia) 

učiteľkou materskej školy, je rodič povinný súhlasiť s navrhnutým vyšetrením odborným 

psychologickým prípadne logopedickým zamestnancom 

 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 so zást. riaditeľa pre MŠ 

 zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov ma 

sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia školy 

 ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami , statusmi a komentármi na sociálnych sieťach 

znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré 

meno materskej školy na verejnosti, bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude 

to môcť byť dôvodom , po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia 

predprimárneho vzdelávania dieťaťa 

 

3. Charakteristika materskej školy 
 

3.1. Materská škola je súčasťou základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Halič. Je trojtriedna 

s celodennou výchovou a vzdelávaním, pričom jednotlivé triedy sa nazývajú oddelenia. Poskytuje 

predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deťom poskytuje aj možnosť 

poldenného pobytu. 

 

3.2. MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, 

morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. 

Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.    

 

3.3. Materská škola je umiestnená v budove základnej školy v samostatnom prízemnom bloku s 

nasledovnými priestormi:  

 vlastná vstupná chodba s dvomi šatňami, 

 tri triedy (oddelenia),  

 dve spálne, 

 3 sociálne zariadenia,  

 miestnosť pre zástupcu RŠ, 

 kabinet, 

 miestnosť pre upratovačku, 

 technická miestnosť pre práčky. 

 

3.4. Pre pobyt vonku slúži, detské ihrisko, školský dvor, ktoré využívajú deti MŠ v rámci vzdelávacích 

aktivít. MŠ má vlastnú plynovú kotolňu a je zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu. 

 
4.  Prevádzka materskej školy 

 

4.1. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod. V zmysle § 2 ods. 6 

vyhlášky Č. 306/2008 Z. z bola prevádzka MŠ prerokovaná so zákonnými zástupcami a odsúhlasená 

zriaďovateľom.  

 



4.2. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 4 týždne. V 

tomto období podľa dispozícií zástupkyni pre MŠ vykonáva upratovačka upratovanie, dezinfekciu 

priestorov a pedagogickí zamestnanci podľa plánu čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi 

zástupkyňa pre MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.  

 

4.3. V čase prerušenia prevádzky MŠ majú deti možnosť navštevovať náhradnú materskú školu. 

 

4.4. Prevádzka MŠ môže byť prerušená aj so závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí 

alebo môžu spôsobiť závažné škody ma majetku. 

 

4.5. V rámci úsporných opatrení v prevádzke v období, kedy si rodičia vo väčšej miere čerpajú dovolenku 

napr. vianočné a veľkonočné sviatky, jarné, jesenné a vianočné prázdniny detí ZŠ, nízka dochádzka detí 

z dôvodu zvýšenej chorobnosti, zástupca RŠ pre MŠ môže rozhodnúť o úspornom režime chodu MŠ. Ide o 

spájanie tried alebo prerušenie prevádzky, keď je celkový maximálny počet detí v MŠ 10. 

 

5. Základné povinnosti všetkých zamestnancov a povinnosti ohľadom BOZP 

 
5.1. Zamestnanci MŠ zachovávajú pracovnú disciplínu, sú oboznámení s predpismi, ktoré sa týkajú ich 

pracovnej náplne v MŠ a plnia ich. Prichádzajú do práce včas a dodržiavajú pracovnú dobu a účelne ju 

využívajú. Neodchádzajú z pracoviska skôr, kým ich nepríde vystriedať druhá zmena, alebo kým 

neodovzdajú dieťa rodičom. Chránia školský majetok. 

5.2. Povinnosti zamestnancov ohľadom BOZP sú: 

 dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy  

 oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo 

zdravie pri práci  

 dodržiavať určený zákaz fajčenia  

 nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky 

 učebné pomôcky udržiavať v užívateľnom stave a čistote 

 každý úraz hlásiť zástupkyni MŠ, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazov 

 zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené 

 šetriť vodou a elektrickou energiou . 

 
 

6. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy 

6.1. Zápis a prijatie detí do materskej školy 

6.1.1. Deti sa do MŠ prijímajú pre nasledujúci školský rok alebo priebežne v priebehu školského roka, 

pokiaľ je voľná kapacita školy.  

6.1.2. Pri prijímaní detí pre nasledujúci školský rok zverejní zástupkyňa pre MŠ po dohode so 

zriaďovateľom spravidla od 30. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode 

budovy MŠ miesto a termín podania žiadosti, podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú 

deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne 

odloženou povinnou školskou dochádzkou.  

6.1.3. Žiadosť o prijatie do materskej školy rodič obdrží u zástupkyni pre MŠ. Súčasťou žiadosti je aj 

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

6.1.4. Rozhodnutie o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky predloží rodič zástupkyni pre MŠ 

spravidla do 15. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, 

upozorní zástupkyňu materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom 

rezervovania miesta v materskej škole.  



6.1.5. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží spolu so 

žiadosťou a potvrdením o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.  

6.1.6. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  k začiatku školského roka 

dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka, v prípade prijímania v priebehu 

školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.  

6.1.7. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt 

dieťaťa po dohode rodiča so zástupkyňou materskej školy, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. O forme 

pobytu sa rozhodne  s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej 

schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu, môže zástupkyňa po prerokovaní s rodičom na základe 

jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. 

6.1.8. Rodičia sú povinní pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie potrebné k riadnej 

evidencii dieťaťa - rodné číslo, zamestnanie rodičov, telefonický kontakt a informácie o zdravotnom stave 

dieťaťa. Zároveň sú povinní nahlásiť MŠ všetky zmeny, súvisiace s požadovanými informáciami, 

o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohlo mať 

vplyv na výchovu a vzdelávanie. Ak tak neurobia, zástupkyňa po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení 

okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte 

dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy a výchovy vzdelávania /§108 školského zákona/ 

alebo pristúpi, po predchádzajúcom upozornení rodiča k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa 

do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu že MŠ nie je schopná 

vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primeraného druhu a stupňa zdravotného 

znevýhodnenia dieťaťa /školský zákon §28 ods. 12 a 13 a ustanovenia §3 ods. 1 až 4 vyhlášky o MŠ/. 

Dôvody, pre ktoré môže zástupkyňa rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky: 

 ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa 

 ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a MŠ nie je 

schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa 

 ak sa dieťa v MŠ správa agresívne a svojim správaním a prejavmi ohrozuje bezpečnosť a zdravie 

iných detí v triede 

6.2.  Dochádzka detí do materskej školy  

6.2.1. Pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia predloží zákonný zástupca dieťaťa: 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve, ktoré mu vydá ošetrujúci lekár a 

obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, 

 písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia     a nemá nariadené 

karanténne opatrenie. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako l deň. 

 

6.2.2. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje 

telefonicky rodiča dieťaťa. 

 

6.2.3. Rodič privádza dieťa do materskej školy od 6:30 hod. do 8:00 hod. a prevezme ho po 15:00 hod. do 

16:30 hod. Spôsob dochádzky, spôsob jeho stravovania dohodne rodič so zástupkyňou pre MŠ alebo 

triednou učiteľkou materskej školy.  

 

6.2.4. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí že jeho zdravotný stav nie je 

vhodný na prijatie do MŠ a môže ho prijať len na základe vyšetrenia jeho ošetrujúcim lekárom. 

 

6.2.5. Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí: 

 zvýšená telesná teplota, 



 dráždivý kašeľ, 

 zápal očných spojiviek, 

 užívanie antibiotík – učiteľ MŠ nemôže podávať deťom žiadne lieky, 

 pomočovanie, 

 pedikulóza – voš vlasová, 

 infekčné a prenosné choroby, 

 črevné ťažkosti – hnačky, zvracanie. 

 

6.2.6 V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania 

tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí /napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod./  

6.2.7. V MŠ sa nesmú podávať antibiotiká, ani sirup proti kašľu a žiadne lieky.  

6.3. Preberanie detí:  

6.3.1. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje 

dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa 

zodpovedá. 

6.3.2. Všetky osoby ktoré zákonný zástupca splnomocní na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ, musia byť 

uvedené v splnomocnení ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. 

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

obmedzené prevzatie dieťaťa je potrebné o tom písomne informovať zástupkyňu MŠ. (fotokópia súdneho 

rozhodnutia) 

6.3.4. Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je 

zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba. 

6.3.5. Ak dôjde pri preberaní dieťaťa k situácii, že zákonný zástupca príde pod vplyvom alkoholu alebo 

iných omamných látok alebo sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, 

bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej 

oznamovacej povinnosti vyplávajúcej z §7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

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

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

6.3.6. Po prevzatí dieťaťa z MŠ zodpovedá za dieťa rodič. Dieťa sa po prevzatí rodičom nesmie pohybovať 

v priestoroch MŠ bez sprievodu rodiča, pretože sa vystavuje nebezpečenstvu úrazu.  

6.3.7. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8
00

 hod. v deň 

neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.  

6.3.8. Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako 5 dní predkladá zákonný zástupca dieťaťa 

písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie, pričom toto vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň.  

6.3.9. Ak rodič neoznámi zástupkyni pre MS dôvod dlhodobej neprítomnosti dieťaťa alebo závažným 

spôsobom opakovane poruší školský poriadok materskej školy, zástupkyňa po predchádzajúcom upozornení 

rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.  

6.3.10. Dieťa nemôže prichádzať do triedy samotné, učiteľka ho preberá priamo od rodiča, ktorý v prípade 

potreby odovzdáva učiteľke potrebné informácie o dieťati. Ak je učiteľke dieťa podozrivé z ochorenia, môže 

ho prijať iba na základe lekárskeho potvrdenia od ošetrujúceho lekára, že je dieťa zdravé. V opačnom 

prípade môže prevzatie dieťaťa učiteľka odmietnuť. 

6.4. Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole  



6.4.1. Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa prispieva zákonný zástupca 

sumou, ktorej výšku určil zriaďovateľ materskej školy všeobecne záväzným nariadením č. 8/2014. Tento 

príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci a to spôsobom priamej platby v určenom 

termíne, ktorý je rodičom vždy včas oznámený. O platbe obdrží rodič potvrdenie o zaplatení. Rodič je 

povinný poplatok včas uhradiť aj vtedy ak bolo dieťa v príslušnom mesiaci v MŠ iba jeden deň. 

6.4.2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 11 EUR. Výnimku tvoria deti v predškolskom 

veku, za ktorých pobyt zákonný zástupca neprispieva na úhradu výdavkov v zmysle zákona č. 245/2008 

Z.z...."  - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 5/2019  

6.4.3. Na zasadnutí rodičov bol dohodnutý aj príspevok rodičov vo výške 15 €  (ZRPŠ) na jedno dieťa na 

školský rok. 

6.4.4. V zmysle § 28 ods. 7 školského zákona sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa:  

a) ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni pre materskú školu doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi /zákon 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 zariadení na základe rozhodnutia súdu 

 

6.4.5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 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 materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch 

uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku.  

6.4.6. Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písm. a) a b) zriaďovateľ materskej školy vráti 

alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok.  

6.4.7. Rodič je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje.  

6.4.8. V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, zástupkyňa pre MŠ môže po 

predchádzajúcom upozornení rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy .  

 

7. Vnútorná organizácia MŠ 
 

7.1. Organizácia tried a vekové zloženie detí 

  

1. trieda (1. oddelenie)  2,5 - 3 ročné deti  

2. trieda (2. oddelenie) 4 ročné deti  

3. trieda (3. oddelenie) 5 - 6 ročné deti /po vstup do základnej školy/ 

7.2. Prevádzka MŠ  

7.2.1. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod. V čase od 6:30 hod. do 7:00 hod. sa deti schádzajú v 1. 

triede za prítomnosti jednej učiteľky. Od 7:00 hod. sa po príchode učiteliek začína prevádzka v troch 

triedach MŠ.  

7.2.2. Popoludní odovzdávajú učiteľky deti o 15.30 a 16.00 h. do triedy učiteľke, ktorá má pracovnú dobu 

do 16.30 h. kedy sa končí prevádzka MŠ. 

7.3. Preberanie detí  

7.3.1. Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi 

(inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. "Preberanie" detí medzi učiteľkami je 



možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej 

učiteľky. V prípade potreby si učiteľky odovzdávajú informácie o deťoch, ktoré je potrebné oznámiť 

rodičom.  

7.4. Organizácia v šatni  

7.4.1. Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pomáhajú deťom pri prezliekaní, prezúvaní a odkladaní ich vecí. 

Každé dieťa má svoju skrinku označenú značkou. Do skriniek si deti neodkladajú žiadne potraviny, 

sladkosti, žuvačky a podobne. Spolu s učiteľkami ich vedú k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za 

poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu a uzamknutie vchodu 

upratovačka.  

7.5. Organizácia v umyvárni  

7.5.1. Každá trieda má umyváreň a WC samostatne, kde má každé dieťa uložený svoj uterák označený 

svojou značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov zodpovedajú rodičia, za suchú podlahu a hygienu 

umyvárne zodpovedá upratovačka.  

7.5.2. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým 

návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC 

a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka.  

7.6. Organizácia v jedálni  

7.6.1. Jedlo sa vydáva deťom v jedálni ZŠ: desiata od 9:00 - do 9:30  

      obed od 12:00 h - 12:30 

      olovrant od 15:00 – 15:20 

7.6.2. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej 

jedálne ako súčasti ZŠ s MŠ Hany Ponickej, ktorá tiež zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný 

režim.  

7.6.3. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá zástupkyňa pre MŠ  a učiteľky MŠ, ktoré deti 

vedú k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú 

individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľky deti nenásilne usmerňujú. Nenútia ich jesť. 3 - 4,5 ročné 

deti používajú pri jedle lyžicu aj vidličku a deti 5 - 6 ročné používajú kompletný príbor. 

8. Pobyt detí vonku 

8.1. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, 

venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupkyni pre MŠ.  

8.2. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry 

s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na asfalt.   

8.3. Pri pobyte detí vonku nemôže mať učiteľka viac ako 20 detí vo veku od 3 do 5 rokov alebo 22 detí 

starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor zabezpečí 

zástupkyňa ďalšieho zamestnanca ktorý dbá na bezpečnosť detí. 

8.4. Počas vychádzky sú deti označené reflexnými vestami. 

8.5. Podmienky, za ktorých sa pobyt detí vonku nerealizuje: 

 silný mráz alebo prudký vietor 

 dážď, búrka, alebo silné sneženie so zníženou viditeľnosťou 



 hustá hmla 

 šmykľavý terén alebo veľké množstvo neodhrnutého snehu 

 náhle zhoršenie počasia a nedostatočné oblečenie detí, ktoré by mohlo spôsobiť ich ochorenie 

 

8.6. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce, 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 zabezpečí zástupkyňa pre MŠ prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane 

poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý 

potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.  

 

8.7. Materská škola môže organizovať výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu dieťaťa.    

9. Organizácia v spálni  

9.1. Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo), správne 

rozloženie ležadiel, na čistotu posteľnej bielizni. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí 

zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu 

spánku. V staršej vekovej skupine sa postupne skracuje dĺžka spánku. Dĺžka odpočinku v jednotlivých 

triedach je uvedená v dennom poriadku každej triedy MŠ. Starostlivosť o čisté pyžamo majú rodičia detí, 

ktorí ho perú jeden krát týždenne. Posteľné prádlo je vymieňané jeden krát mesačne.  

10. Krúžková činnosť  

10.1. Na základe záujmov a daností detí sa v materskej škole realizuje krúžková činnosť a to v 

popoludňajších hodinách v čase od 12:30 hod. do 13:30 hod. jedenkrát v týždni s možnou účasťou rodičov. 

Vedením záujmových krúžkov sú poverené učiteľky ZŠ s MŠ.  

11. Zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe 

11.1. Súvislú odbornú pedagogickú prax vykonáva praktikant Pedagogickej a sociálnej akadémie na základe 

písomnej dohody medzi riaditeľom školy, kvalifikovanou učiteľkou materskej školy a vysielajúcou 

organizáciou.  

11.2. V zmysle dohody na základe z nej vyplývajúcich úloh dodržiava vnútorné predpisy materskej školy a 

platnú legislatívu.  

11.3. Prax vykonáva spravidla 2 až 4 týždne, pred nástupom na prax absolvuje školenie BOZP na 

pracovisku MŠ, oboznámi sa s prostredím školského zariadenia, základnou pedagogickou dokumentáciou a 

organizáciou edukačných činností.  

11.4. Vzhľadom k veku pracuje s deťmi pod dozorom vedúcej pedagogickej praxe (cvičnej učiteľky), 

pričom za deti nezodpovedá.  

11.5. Rešpektuje pokyny cvičnej učiteľky a zamestnancov MŠ, zúčastňuje sa života materskej školy (rôzne 

akcie) a plní si povinnosti, ktoré vyplývajú z obsahu odbornej praxe.  

11.6. Prispieva k pozitívnym vzťahom v materskej škole. 

 

12. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť  

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

právnymi predpismi, najmä zákonom NR SR č.355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 



zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a § 7 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 z. z. o materskej škole, 

pracovným poriadkom a pokynmi zástupkyni pre MŠ.  

 

12.2. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj 

prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

13. Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 

13.1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred 

sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia 

z fyzického, alebo psychologického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém 

v spolupráci s centrom výchovnej a psychologickej prevencie, pediatra a príslušné oddelenie policajného 

zboru.  

 

14. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia: 

 Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne 

negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

 Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život 

a zdravie. 

 V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru /napr. „Nenič svoje múdre telo“/ . 

 Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým 

ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.  

 Zabezpečiť v celom areáli MŠ prísny zákaz fajčenia. 

 Dbať na to, aby sa do budovy MŠ nedostali žiadne nepovolané osoby,  a tým zamedziť možnosti 

zlých vonkajších vplyvov na deti. 

 Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné 

materiály s tematikou drog a ich šírenia. 

 V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne 

informovať kompetentných (riaditeľku, zástupkyňu), ktoré vykonajú okamžité opatrenie. 

15. Postup zamestnancov pri úrazoch detí 

15.1. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. 

Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa 

utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa 

dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie 

zdravotníckym vozidlom. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o 

telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.  

16. Opatrenia v prípade pedikulózy 

Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská. Voš detská 

sa šíri hlavne: 

 pri priamom kontakte najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenie, pri spaní 

viacerých detí v jednej posteli, pri hre 

 prostredníctvom rôznych predmetov ako hrebeňov, uterákov, šálov, odevov  

 

16.1. Rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť zástupkyni  materskej školy. Hromadný 

výskyt hlási zástupkyňa MŠ na odbor epidemiológie RÚVZ.  

 



16.2. Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej 

bielizne. V prípade výskytu je potrebné včasné začatie dezinsekčnej akcie /zneškodnenie lezúcich vší a hníd 

účinným dezinsekčným prostriedkom/, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve. Súčasne je nutné zahubiť i 

vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s 

ktorými prichádza hlava zavšivenej osoby do styku.  

 

17. Ochrana spoločného a osobného majetku  
 

17.1. Vchody do MŠ sú zaistené zámkami. Kľúč od budovy vlastní zástupkyňa pre MŠ, školník, 

upratovačka, ktorá budovu ráno odomyká a večer zamyká. V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie 

vchodu zodpovedá upratovačka. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek 

pohyb cudzej osoby. Evidencia ostatných kľúčov rozdelených medzi zamestnancov je vedená v Kľúčovom 

poriadku školy.  

 

17.2. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ.  

 

17.3. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien.  

 

17.4. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred 

určené miesto, vypnúť zo zásuviek elektrospotrebiče. 

 

17.5. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancami uzatvorená písomne.  

 

17.6. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej 

náplne.  

 

17.7. Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené miesto.  

 

17.8. Po skončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka.  

 

18. Záver 

 
18.1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MŠ a pre všetkých rodičov, ktorých deti 

navštevujú MŠ. 

 

18.2. Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci poriadok MŠ zo dňa 25. 8. 2020.  

 

 

 

 

V Haliči 1.4.2021             Mgr. Miroslava Švihlová, zást. pre MŠ 

 

 

 

Školský poriadok Materskej školy bol prerokovaný:   

s radou školy per rollam dňa: 10.3.2021 

na zasadnutí pg rady: 29.3.2021  

 

       

 

 

 

 

 



Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov 

 
 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

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

 zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

 vyhláška MŠSK č. 306/2008 Z. z. o materskej škole 

 vyhláška č. 207/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach 

maloletých 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


