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 Časť I. 

Všeobecné ustanovenia 

 
 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Pionierov 82/6, 972 17 

v Kanianke, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).  

 

l. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Zriaďovateľ:   Obec  Kanianka 

 

Adresa školy :    Materská škola, ul.Pionierov 82/6, 972 17 Kanianka 

 

Kontakt:     tel.  0908 758 050 

              e-mail: ms@kanianka.sk  

 

Druh prevádzky:    materská škola  

 

Druh zariadenia :   Materská škola  5-triedna s celodenným vzdelávaním 

 

Štatutárny zástupca:   Ing. Ivor Husár, starosta obce  

 

Forma právnej subjektivity :   štátne školské zariadenie 

 

II.CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY: 

Materská škola v Kanianke poskytujúca  celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku   od 

dvoch do šiestich rokov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-

emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na ţivot v spoločnosti v súlade s individuálnymi 

osobitosťami detí. Pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom 

vzdelávacom  programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania a organizačné formy 

predprimárneho vzdelávania. 

Budova je umiestnená v zdravotne vhodnom prostredí chránenom pred vplyvmi zdraviu 

škodlivých faktorov, mimo hlavnej komunikácie. 

Objekt materskej školy v Kanianke, ul. Pionierov je monoblok, ktorý má tri bloky – hospodársku 

časť / kuchyňa s jedálňou , práčovňa / a dve časti – krídla materskej školy.  
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Plochy určené pre pobyt detí :  

 5 tried, WC a umyvárky detí  

 šatne detí 

 chodby 

 jedáleň 

     Rozmery miestností pre edukačnú činnosť 

 trieda   117 m
2
 

 WC detí  10 m
2
 

  umyváreň detí  14m
2
 

 šatňa detí   19 m
2
 

Školský dvor je účelovo rozdelený na časti : dopravné ihrisko, asfaltová plocha na hrové aktivity, 

časť s hojdačkami, preliezkami, šmýkačkou a tabuľou  na kreslenie, pieskovisko.  
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Časť II. 

   

Článok  1 

   

1  Prijímanie na predprimárne vzdelávanie a predprimárne vzdelanie 

a) Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do 

šiestich rokov jeho veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, moţno prijať dieťa od dvoch 

rokov veku ak má osvojené hygienické návyky( bez plienok). Na predprimárne 

vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloţeným 

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloţeným začiatkom 

plnenia povinnej školskej dochádzky. 

b) Do materskej školy (ďalej MŠ) sa prijímajú deti na základe písomnej ţiadosti 

rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „ zákonný zástupca). Deti sa prijímajú zápisom 

v mesiaci február- marec  k 2. septembru začiatku školského roka, pokiaľ je voľná kapacita 

aj v priebehu školského roka. 

c) Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní od 15. februára do 15. marca 

príslušného kalendárneho roka miesto a termín podávania ţiadostí pre nasledujúci školský 

rok na oznamovacích tabuliach pri vchodových  dverách MŠ a prostredníctvom miestnych 

médií. Riaditeľka MŠ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí 

do materskej školy. Podmienky prijímania detí  prerokuje riaditeľka MŠ so zriaďovateľom 

a pedagogickou radou. 

d) Písomné rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku 

školského roka si vyzdvihne zákonný zástupca u riaditeľky materskej školy najneskôr do 

31. augusta príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského 

roka do 30. dní odo dňa podania prihlášky. Rozhodnutie si zákonný zástupca dieťaťa 

prevezme osobne v dohodnutom termíne. 

e) Riaditeľka školy rozhoduje o prijatí vyššieho počtu detí, ako je ustanovené v § 28 ods. 9 

školského zákona. Dôleţité je zdôrazniť, ţe prijatie vyššieho počtu detí sa s účinnosťou od 

1. septembra 2013 ustanovuje len ako moţnosť a nie ako povinnosť.  Riaditeľka môţe 

prijať vyšší počet detí do triedy , ale len o tri deti.  Aj prijatie najviac troch detí nad počet 

stanovený v § 28 ods. 9 školského zákona bude moţné len vtedy, ak budú splnené 

podmienky  podľa § 28 odsekov 10 a 11 v zmysle   zákona č. 324 z 20. septembra 2012: 

1. zmeny trvalého pobytu dieťaťa, 
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2. zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt v 

MŠ, 

3. odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu 

plnenia povinnej školskej dochádzky alebo 

4. zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie 

v MŠ. 

f) Zákonný zástupca odovzdá písomnú ţiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave  

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  riaditeľke MŠ najneskôr do 31. marca 

príslušného kalendárneho roka. Ţiadosť bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude 

akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný 

zástupca predloţí okrem ţiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so 

zmyslovým postihnutím, predloţí vyjadrenie príslušného odborného lekára. 

g) V prípade, ţe v ţiadosti zákonný zástupca a lekár neuvedie pravdivé údaje o zdravotnom 

stave dieťaťa jeho ochorenie, povaţuje sa to za závaţné porušenie školského poriadku 

a môţe viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dobu, pokiaľ 

rodič nepredloţí všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je moţné 

získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe. 

h) Rozhodnutie o odloţení plnenia povinnej školskej dochádzky predloţí zákonný zástupca 

riaditeľke  MŠ do 15. apríla príslušného kalendárneho roka.  

i) V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môţe riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt 

dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.  

V prípade zníţenej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môţe 

riaditeľka po prerokovaní so  zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na 

základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu. 

j) Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka  riaditeľka školy  MŠ, 

spravidla podľa veku, tieţ na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity 

jednotlivých tried. Počas školského roka môţe riaditeľka výnimočne   preradiť deti z jednej 

triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje po dohode so zákonným 

zástupcom. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) 

oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského 
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roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa 

písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom 

školstva).  

1.2  Kritéria prijímania detí: 

Prijímanie detí do MŠ sa realizuje v poradí: 

a)  prednostne sa prijíma  dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 1. septembru príslušného 

kalendárneho roka, dieťa s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  dieťa 

s dodatočne odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré má trvalý pobyt 

v obci Kanianka, 

b)  deti vo veku od 3 do 4 rokov s trvalým pobytom v Kanianke s nástupom od 2. 9. daného 

školského roku , 

c) spravidla  dieťa  zamestnaných rodičov vo veku od 2 rokov s trvalým pobytom v Kanianke 

s nástupom od 2. 9. daného školského roka, 

d) počet detí navštevujúcich MŠ je limitovaný kapacitou zariadenia, personálnym a finančným 

zabezpečením. 

 

1.3  Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami:  

a) O prijatí dieťaťa zo zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka materskej školy po 

vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ak sa jedná o dieťa so zmyslovým postihnutím, vyjadrením príslušného 

odborného lekára. Zároveň je potrebné vyjadrenie špeciálneho pedagóga o moţnosti integrácie 

dieťaťa, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníţenie počtu detí v triede, potrebu 

špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok, prípadne potrebu asistenta dieťaťa 

zohľadňujúc charakter postihnutia. Prijatiu zdravotne postihnutého dieťaťa môţe predchádzať 

diagnostický pobyt. Ak počas dochádzky zdravotne znevýhodneného dieťaťa do materskej školy 

nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľka po prerokovaní so zákonným 

zástupcom podá návrh na preradenie do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter 

zdravotného znevýhodnenia.  

b) Ak počas dochádzky u zdravého dieťaťa sa prejavia špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 

potrebami, riaditeľka môţe vydať rozhodnutie na diagnostický pobyt na tri mesiace, počas ktorého 

je rodič povinný predloţiť potrebné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 
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prevencie ( špeciálneho pedagóga), vyjadrenie detského pediatra, prípadne príslušného odborného 

lekára. 

c) V prípade, ţe zákonný zástupca neinformuje o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a 

nepredloţí príslušnú dokumentáciu a dokumentáciu od zariadenia výchovného zariadenia 

poradenstva a prevencie v stanovenom termíne ( ktorý mu určí riaditeľka), povaţuje sa to za váţne 

porušenie školského poriadku. Keď po písomnom upozornení riaditeľkou nedôjde k náprave, 

môţe riaditeľka ukončiť dochádzku dieťaťa.  

 

1.4  Dôvody, pre ktoré môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky : 

a) Ak zákonný zástupca zamlčí dôleţité údaje o zdravotnom stave dieťaťa. 

b) 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. 

c) Ak sa dieťa v MŠ správa agresívne a svojim správaním a prejavmi ohrozuje bezpečnosť a   

zdravie iných detí v triede. 

d) Ak zákonný zástupca opakovane – aj po písomnom upozornení  porušuje Školský poriadok 

MŠ. 

e) Zákonný zástupca môţe poţiadať písomne o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ zo 

zdravotných a rodinných dôvodov. Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie s určením doby 

prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ. Pri opätovnom nástupe dieťaťa uţ rodič nepodáva 

písomnú ţiadosť o prijatie do MŠ. 

f) Zákonný zástupca môţe rozhodnúť aj o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. 

Túto skutočnosť oznámi riaditeľke MŠ ústne alebo písomne. Rozhodnutie o predčasnom 

ukončení riaditeľka nevydáva, táto skutočnosť sa vyznačí iba v archivovanom osobnom 

spise dieťaťa. 

 

Článok  2 

2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov 

s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ 

Právami dieťaťa sa rozumejú práva zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa, ktoré boli bliţšie 

konkretizované v Dohovore o právach dieťaťa schváleného Valným zhromaţdením OSN, ktorý 

nadobudol platnosť 6.2.1991. V § 144  zákona č.245/2008 sú vymedzené práva a povinnosti 

dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. Práva dieťaťa sa zabezpečujú za účasti dospelých . 

 

 2.1  Dieťa má právo na 

a) bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
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b) rovnoprávny prístup ku vzdelaniu, 

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

zákone, 

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti  a  moţnosti a zdravotný stav, 

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

f) poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

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

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému 

a sexuálnemu násiliu, 

j) právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s vyuţitím 

špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných 

podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umoţňujú. 

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom ţiadateľov 

o udelenie azylu a Slovákov ţijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie 

v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.  

2. 2 Dieťa je povinné 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 

b) dodrţiavať školský poriadok materskej školy, 

c) chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý vyuţíva na výchovu 

a vzdelávanie, 

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

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spoluţiakov a zamestnancov materskej školy, 

f) rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

2.3 Zákonný zástupca dieťaťa má právo 

a) ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej 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, 

b) oboznámiť sa so  vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom, 
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c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej 

školy, 

f) vyjadrovať sa k  vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy. 

2.4  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

a) dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským      

poriadkom,dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, 

b) informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 

na priebeh 

c) oznámiť do 14 pracovných dní  dôvod neprítomnosti dieťaťa,  

d) ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je  

zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri  

opätovnom nástupe predloţiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.  

e) predloţiť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, ţe dieťa nemá nariadené karanténne  

opatrenie a neprejavuje príznaky prenosného ochorenia pred prvým vstupom dieťaťa do 

MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní, 

f) Pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle VZN obce Kanianka č. 1/2011 a jeho dodatku č. 2 

a dodatku č.3 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  

v materských školách v súlade s § 28 ods.3 školského zákona za pobyt v materskej škole 

zriadenej obcou Kanianka, mesačne na jedno dieťa  10 €. 

 

2. 5 Poplatky 

 

Výška príspevku je určená v súlade s  § 28 ods. 5 školského zákona. V kaţdej triede je trieda 

učiteľka povinná viesť o úhradách príspevku kontrolovateľnú evidenciu. 

Výška príspevku 10 € mesačne sa platí   4x ročne  09-12/2015 =  40 € úhrada  do 30.09. 2015,    

01-03/2016  = 30 € úhrada príspevku do 25.01.2016,  04-06/2016=  30 €  úhrada do 25. 04.2016, 

07/2016 = 36 €  úhrada do 30.06.2016 , platia len deti prihlásené na mesiac júl.    
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2.5.1  Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľke MŠ doklad o tom, ţe je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred 

zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci), 

e) v mesiaci júl a august príspevok neuhrádzajú rodičia detí, ktoré MŠ nenavštevujú. 

 

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a ak nastanú podmienky podľa písmena a, aţ d, škola vráti 

alebo započíta úhradu na ďalší mesiac uţ zaplatený príspevok na základe písomnej ţiadosti 

zákonného zástupcu. 

Zákonný zástupca podáva písomnú ţiadosť o odpustenie príspevku spolu so ţiadosťou 

o prerušenie dochádzky dieťaťa najneskôr do 10. dňa  v nasledujúcom mesiaci, kedy dieťa 

z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov prerušilo dochádzku do materskej školy. Na základe 

predloţenej ţiadosti riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prerušení dochádzky 

dieťaťa, ktoré sa povaţuje zároveň za vyrozumenie ţiadosti. V prípade ak rodič tento termín 

nedodrţí, nebude mu uznané odpustenie platby príspevku. 

 

2.5.2  Príspevok na stravovanie dieťaťa   

zákonný zástupca dieťaťa uhrádza podľa VZN č.6/2013  

celodenná strava : vo výške stravného limitu   1,19 € 

 z toho:  desiata:      0,28 €   

obed:        0,68 €  

 olovrant:       0,23 €  

a) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup 

potravín v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.             

b) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu reţijných nákladov v školskej jedálni  pri MŠ v 

Kanianke na jedného stravníka vo výške 2 € a za ďalšie dieťa 1€ . Reţijný poplatok sa uhrádza 

jednorázovo mesačne, je pripočítaný k poplatku za stravu. Reţijný poplatok sa uhrádza bez 

ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa v školskej jedálni odstravuje.  Príspevok na réţie sa 

uhrádza aj za dieťa predškoláka ( t.j dieťa rok pred plnením školskej dochádzky). 
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c) V prípade, ak je dieťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa reţijné náklady neplatia. 

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v  mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne 

1205796756/0200 (bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti). 

a) Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14.00 hod.  

na nastávajúci deň neprítomnosti dieťaťa, v zošite na to určenom v príslušných šatniach detí, 

telefonicky na telefónom čísle 046/ 5400 454 alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ p. 

Martečíkovej Márií 

b) Výnimku tvorí pondelok alebo deň po pracovnom voľne, kedy nie je moţnosť odhlásiť sa zo 

stravy deň vopred. V tento deň V prípade, ţe zákonný zástupca nemôţe z rôznych dôvodov 

odhlásiť svoje dieťa osobne v MŠ, môţe odhlásiť dieťa zo stravy /.  

Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa 

včas neodhlási zo stravy, môţe si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase  od 11.15 hod. – do 

12.00 hod.         

2.5.3  Poskytovanie dotácií na stravu a  na školské potreby deťom zo sociálne odkázanej 

rodiny 

Podľa Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo  6.novembra  

2008  č. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky má zákonný zástupca dieťaťa nárok na vyplácanie  dotácie  na stravu 

a  školské potreby. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predloţiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo tlačivá na posúdenie výšky príjmu. 

2.5.4 Výška dotácie na  stravu                                                                          

Na kaţdé hlavné jedlo prispieva štát sumou 1.-€  eura na jeden stravovací deň.  Zákonný zástupca 

dieťaťa navštevujúce  materskú školu v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka musí  

doplácať  0,19  centov na jedno jedlo pri celodennej strave. 

2.5.5 Výška dotácie na školské potreby 

Dieťa ţijúce v rodine odkázanej na dávky a príspevky v hmotnej núdzi, navštevujúce materskú 

školu – prípravný ročník  má nárok na dotáciu  na školské potreby, ktorá predstavuje sumu najviac 

vo výške 33,20 € a vyplatená je  v termínoch do 25. septembra na prvý školský polrok a do 25.  

februára na   druhý školský polrok (spravidla 16,60 € na 1. školský polrok a 16,60 €  na 2. školský 

polrok). 

2.5.6 Neuhradenie príspevku  
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Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Kanianka č. 

1/2011 a jeho dodatku č.2 a č. 3, o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou, môţe 

riaditeľka po predchádzajúcom upozornení  zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom. 

 

Článok 3 

3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 

Materská škola je v  prevádzke v pracovných  dňoch  od 6,00 hod. do 16, 00 hod. 

Riaditeľka materskej školy:  Mgr. MarietaBielická 

Konzultačné hodiny : -     pondelok – piatok od 10,00 hod. do 11,30 hod.,    

- popoludňajších hodinách 15,00- 16,00 hod. 

- prípadne podľa dohody so zákonným zástupcami                             . 

Vedúca školskej jedálne :  Mária Martečíková   

Konzultačné hodiny : podľa dohody so zákonným zástupcom 

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi dňa ............2015 na plenárnom rodičovskom 

združení a odsúhlasená zriaďovateľom v čase od 6,00 -16,00. 

Zriaďovateľ si vyhradil právo úpravy prevádzky podľa potreby a záujmu rodičov 

s prihliadnutím na ekonomickú efektívnosť prevádzky . 

Pri zníţenom počte detí bude prevádzka materskej školy prerušená alebo obmedzená po dohode so 

zriaďovateľom  (napr. z dôvodu zvýšenej chorobnosti a pod.).  Riaditeľka MŠ môţe rozhodnúť 

o spájaní tried. Rozdeľovanie a spájanie tried sa vykonáva  s ohľadom na hospodárnosť 

prevádzky, účelnosť a efektívnosť vynaloţených finančných zdrojov. Nízku vyuţiteľnosť 

zamestnancov z dôvodu malého počtu detí  rieši  riaditeľka MŠ udelením náhradného voľna alebo 

čerpaním dovolenky. 

3.1  Prevádzka materskej školy počas  prázdnin: 

MŠ v mesiaci júl  alebo august môţu navštevovať  deti, ktoré si rodičia nahlasujú záväzne.  

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ a o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a 

prevádzke MŠ počas školských prázdnin  rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, 

pričom rešpektuje oprávnené poţiadavky  zákonných zástupcov. 
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Pedagogickí zamestnanci v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami 

zistia predbeţný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase. Táto 

moţnosť vyplýva z potreby včas aktuálne ( zmenou organizácie výchovno -vzdelávacej činnosti, 

rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania ) reagovať  na prípadný zníţený 

záujem zákonných zástupcov o MŠ v danom čase.  

a) Prevádzku MŠ moţno obmedziť z technických dôvodov ( napr. odstávky vody, elektrickej 

energie a podobne ) na niekoľko dní.  

b) Riaditeľka o obmedzení alebo prerušení prevádzky a jeho  trvaní  prostredníctvom 

triednych učiteliek  vopred preukázateľne informuje zákonných zástupcov.  

c) V čase letných školských prázdnin je prevádzka MŠ  prerušená spravidla na štyri týţdne z 

dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako 

aj čerpania dovolenky a náhradného voľna zamestnancov.  

d) Uvedené prerušenie prevádzky MŠ oznámi riaditeľka oznamom spravidla  30 dní vopred 

na nástenkách v jednotlivých šatniach detí a web stránke obce Kanianka. 

e) V čase veľkonočných a vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená na čas, ktorý 

bude vopred prerokovaný so zriaďovateľom . Uvedené prerušenie prevádzky MŠ oznámi 

riaditeľka oznamom spravidla 14 dní vopred na nástenkách v jednotlivých šatniach detí 

a web stránke obce Kanianka. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, 

prípadne náhradné voľno. 

f) V čase jesenných a jarných prázdnin prevádzka MŠ nebude prerušená, pri zníţenom počte 

detí sa aktuálne obmedzí na činnosť niţšieho počtu tried. 

g) Počas školských prázdnin  budú zákonní zástupcovia písomne vyjadrovať svoj záujem o 

prevádzku MŠ. Pokiaľ počas školských prázdnin záujem nepresiahne 50%, prevádzka 

bude iba obmedzená na zodpovedajúci počet tried ( 25 detí 1 trieda ). 

h) Pokiaľ záujem v mesiaci júl alebo august nepresiahne 25%, prevádzka bude z 

ekonomických dôvodov prerušená . 

 

3.2 Prevádzka materskej školy v prípade zníženého počtu detí 

 

a) Z ekonomických dôvodov v prípade nízkej dochádzky detí do MŠ( menej ako 10 detí v 

triede ) riaditeľka môţe rozhodnúť o spájaní tried. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na 

zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Prípadný nadbytok zamestnancov v 
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takomto prípade riaditeľka rieši čerpaním náhradného voľna, dovolenkou, prípadne inou 

činnosťou.  

b) V prípade prerušenia prevádzky v niektorej triede z dôvodu nízkeho počtu detí alebo 

neprítomnosti učiteliek sa deti rozdelia do zvyšných tried. 

c) V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov /napr. rozšírený výskyt chrípky 

a pod./ sa materská škola riadi nariadeniami zriaďovateľa, prípadne príslušného úradu 

verejného zdravotníctva. 

 

3.3  Organizácia  tried  a vekové zloženie  detí: 

 1. trieda / vekové zloţenie 3-4 ročné   

učiteľka      Iveta Ištóková  

triedna učiteľka                      Martina Kováčová, Bc. 

 prevádzková zamestnankyňa  Janetta Píšová 

 

2. trieda / vekové zloţenie  4-5 ročné  

 učiteľka    Marieta Bielická, Mgr. 

triedna učiteľka   Dominika Píšová      

prevádzková zamestnankyňa  Ľubica Adamiková 

 

3. trieda / vekové zloţenie  5-6  ročné 

triedna učiteľka   Jana Huličiaková, Bc.  

učiteľka    Katarína Kocmálová 

prevádzková zamestnankyňa   Ľubica Adamiková 

 

4. trieda / vekové zloţenie  5-6 ročné 

učiteľka        Mária Váţanová  

triedna  učiteľka                      Jana Čierna 

prevádzková zamestnankyňa  Jana Minichová 

  

5. trieda/ vekové zloţenie  3-4  ročné  

 triedna učiteľka        Jana Talianová 

 učiteľka    Adriana Švecová, Bc. 

 prevádzková zamestnankyňa  Elena Debnárová   
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3.4 Triedny učiteľ 

 

Riaditeľka materskej školy určí pre kaţdú triedu v materskej škole triedneho učiteľa. Triedny 

učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie 

týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými 

zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje pedagogické 

poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej 

školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie. 

 

3.5 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí  

 

Schádzanie detí sa realizuje v pracovných dňoch v čase od 6
00

 do 7
00

 hod. v I. triede. 

Príjem detí do MŠ zabezpečujú pedagogický pracovníci určení v rozpise zmien tak, aby 

neprekročil počet detí na jedného pedagogického zamestnanca 25, v prípade väčšieho počtu detí 

môţe pedagogický zamestnanec prizvať na výpomoc ďalšieho pedagogického, alebo 

nepedagogického zamestnanca.  

Schádzanie detí: 

   1. ,2.,3.,4., 5. trieda dopoludnia v l.  triede do    7
00

     hod.  

  1. ,2.,3.,4., 5. trieda odpoludnia v 1. triede po     15
10

   hod. 

Zdruţovanie detí v odpoludňajších hodinách sa vykonáva z dôvodu poklesu ich stavu 

v jednotlivých triedach a poklesu počtu pedagogických zamestnancov (napr. z dôvodu choroby, 

čerpania dovolenky, PN a podobne). V prípade zdruţovania dedí v popoludňajších hodinách sa 

tieto budú nachádzať predovšetkým v I. triede. Pri naplnení hygienickej kapacity I. triedy sa deti 

budú zdruţovať v II. triede, alebo v III. triede. Na príslušný počet zdruţených detí zabezpečí 

riaditeľka MŠ zodpovedajúci počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov, prípadne je 

prítomný pedagogický zamestnanec povinný prizvať iného nepedagogického zamestnanca ak nie 

je moţné zabezpečiť ďalšieho pedagogického zamestnanca. V takomto prípade na jedného 

pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca pripadá najviac 20 detí.  
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3.6 Denný poriadok 

 

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede sú spracované vo 

forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na 

informačných tabulách v šatni detí a v triedach. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem.   

V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú ţivotosprávu dieťaťa 

predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

Prevádzka materskej školy je denne od 6
00

 do 16
00

 hod. 

6
00

  -  7
00

     schádzanie detí v 1. triede 

7
00

  - 8
30

odchod detí do svojich tried, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, 

skupinové, individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity 

8
30

 -  9
00

 – činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (hygiena, desiata) 

9 
00 – 

11
10

 pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné aktivity, osobná 

hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, 

prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, so spevom, vyuţitie záhradného náradia a náčinia, 

pieskoviska, hry s hračkami, voľné hry) 

11
10

 - 12
30

 – činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (hygiena, príprava na obed, obed) 

 príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (u starších vekových 

skupín postupné skracovanie odpočinku) 

14
20

 aţ 15
00

 – hygiena, olovrant 

15 
00- 

16
00

  hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, záujmové krúţky, pobyt vonku, ukončenie 

dochádzky,  schádzanie detí v 1. triede 

Denný poriadok je mierne upravený v kaţdej vekovej skupine, je pruţný, umoţňuje reagovať na 

potreby a záujmy detí ( viď prílohu č.1,2,3.). 

 

3.7 Preberanie detí 

 

Dieťa od zákonného zástupcu  preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, aţ po jeho 

odovzdanie inej učiteľke, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný 

zástupca privedie dieťa do MŠ spravidla do 8,00 hod. a prevezme ho zvyčajne po 15,00 hod. 

V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho 

príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí.  
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Učiteľka môţe odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, ţe jeho zdravotný stav nie je vhodný na 

prijatie do materskej školy. 

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môţe zákonný zástupca písomne splnomocniť aj 

svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa 

zodpovedá. Z dôvodu schádzania a rozchádzania sa detí v 1. triede, budú  splnomocnenia na 

preberanie detí  evidované v zošite na to určenom, ktorý bude zaloţený na 1. triede.  

Splnomocnenia  s kontaktnými údajmi na osoby, ktoré budú dieťa z materskej školy prebrať budú 

zaloţené v riaditeľni materskej školy.  

Preberanie detí medzi učiteľkami je možné písomne na základe aktuálneho zoznamu detí 

s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho. 

 

 3.8  Právomoci pedagogických zamestnancov 

 

a) je vyţadovať od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa pre pobyt v materskej škole, ak má podozrenie, ţe dieťa chodí do materskej školy 

choré. 

b) Zákonný zástupca je povinný nahlásiť počas ranného filtra učiteľke v triede akékoľvek 

zmeny v zdravotnom stave dieťaťa.( napríklad vyráţka, opuch, bolesť zuba, modrina). 

c) Ak sa dieťa nemôţe zúčastniť na výchove a vzdelávaní, je zákonný zástupca povinný 

oznámiť škole ( triednej učiteľke ) bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Neprítomnosť  dieťaťa, ktorá trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich dní, resp., ak dieťa 

prekonalo niektoré z ochorení pri ktorých navštívilo lekára, je povinný zákonný zástupca 

vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

d) Ak ide o infekčné ochorenie dieťaťa, predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke vţdy 

lekárske potvrdenie, ktoré vylúči, ţe dieťa sa do materskej školy vracia nevyliečené, alebo 

s príznakmi ochorenia. 

e) Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane 

zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným 

zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na 

charakter postihnutia. 

f) V prípade, ţe zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbeţným 

opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného 

rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy. 
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g) Prevzatie dieťaťa do materskej školy môţe pedagogický pracovník odmietnuť, ak zistí, ţe  

zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Do MŠ neprijímame 

deti so zvýšenou teplotou, silným kašľom, hnisavým výtokom z očí či z nosa,  s príznakmi 

vši  /pedikulóza/, infekčnou a prenosnou chorobou, črevnými ťaţkosťami – hnačka, 

zvracanie, uţívajúce antibiotiká, s vírusovými ochoreniami, a pod. 

h) Zákonný zástupca je povinný oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, 

aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia. Ak dieťa v materskej 

škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných 

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

zástupcu dieťaťa 

i) Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní pre preberanie dieťaťa z MŠ musia byť uvedené 

v splnomocnení, ktoré platí vţdy v príslušnom školskom roku. 

j) V prípade, ţe si zákonný zástupca do 16,15 hod. nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná 

tieto úkony: 

 1)  telefonicky kontaktuje rodiča alebo iných príbuzných,  

2) počká s dieťaťom v materskej škole , urobí záznam do „ranného filtra“ s odôvodnením 

rodiča k  neskorému  prebratiu dieťaťa. 

3) zaznamená prácu nadčas v knihe dochádzky s odôvodnením. 

k)  Ak si zákonný zástupca opakovane  neprevezme dieťa do 16.15 hod.,  bude zákonný 

zástupca predvolaný na pohovor so zriaďovateľom MŠ za prítomnosti riaditeľky materskej 

školy.  

l) Zákonný zástupca dáva k dispozícii škole svoje osobné telefónne čísla, ktoré sa vyuţívajú 

v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, len 

v mimoriadnom prípade (napr. ochorenia dieťaťa, úraz, nevyzdvihnutia dieťaťa po 

skončení prevádzky školy a podobne). 

 

3.9 Kontakt s rodičmi 

 

a) Učiteľky aktívne spolupracujú s rodičmi, poskytujú im odborné konzultácie. Pri 

konzultáciách jednajú na profesionálnej úrovni v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 

Z.z. o ochrane osobných údajov. Spolupráca je uskutočňovaná individuálne pri príchode a 

odchode detí z materskej školy, formou rodičovských zdruţení, triednych aktivít, alebo 

prostredníctvom oznamov. 
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b) Sťaţnosti  a oznámenia zákonných zástupcov sa evidujú v zošite sťaţností, návrhov a 

podnetov. Prešetrenie sťaţností, preverenie faktov a prijatie záverov uskutočňuje riaditeľka 

MŠ podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach a smernice č. 3 /2011 o podávaní, 

prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťaţností obce Kanianka. 

c) Zákonní zástupcovia majú moţnosť konzultácie s pedagogickými zamestnancami denne v 

čase od 12,00 h. do 12,30 h., prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla 

ústne, avšak pokiaľ zákonný zástupca, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, 

vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak 

pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný 

zástupca v predchádzajúcom čase upozornený. Za spísanie záznamu zodpovedá triedna 

učiteľka. 

 

3.10 Organizácia v šatni 

 

a) Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.00 do 8.00 

hod. a od 14.30 do 16.00 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia deti 

k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou. 

b) Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a 

uzamknutie vchodu určená zamestnankyňa. 

c) Je vhodné priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie 

ortopedické sandále.  

d) Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tieţ za stále pripravené 

náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. 

e) Zákonný zástupca je povinný opustiť budovu MŠ do 16.00 hod., nakoľko vtedy sa budova 

uzamyká. 

3.11 Organizácia v umyvárni 

 

 Kaţdé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, 

čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa 

v umyvárni zdrţiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým 

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

spláchnutie WC a dodrţiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných 

predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa. 
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3.12 Organizácia pri jedle 

 

a) Za kvalitu, predpísané mnoţstvo stravy, jej kalorickú hodnotu, hygienu a kultúru 

stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tieţ zisťovanie počtu 

stravníkov. 

b) Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si 

základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. 

Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa ţelania rodičov prikrmuje. Za pouţívanie 

príboru pri jedle je zodpovedná príslušná učiteľka. 

Deti 2 – 3-ročné pouţívajú pri jedle lyţičku, 4 – 5-ročné lyţičku a vidličku, postupne aj 

nôţ. Deti 5 – 6-ročné pouţívajú samostatne kompletný príbor. 

c) Zákonný zástupca dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 

vyţaduje osobitné stravovanie (ak sú v zariadení školského stravovania vytvorené vhodné 

prevádzkové podmienky, napr. osobitné skladovanie, osobitné zohrievanie donesenej 

stravy) môţe zabezpečiť stravovanie dieťaťa individuálnou donáškou diétnej stravy. 

Zákonný zástupca dieťaťa v zmysle § 8  ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z 

.predloţí  od ošetrujúceho lekára písomné posúdenie, ţe zdravotný stav dieťaťa vyţaduje 

osobitné stravovanie a ţiadosť o individuálnu donášku diétnej stravy. Vedúca školskej 

jedálne  písomne upozorní  zákonného zástupcu dieťaťa, ţe on preberá plnú zodpovednosť 

za hygienickú bezchybnosť ako aj za vhodnosť a nutričné dodrţiavanie donesenej diétnej 

stravy. 

d)  Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité 

potraviny, je zákonný zástupca  povinný podať u vedúcej školskej jedálne ţiadosť o 

výnimku v stravovaní dieťaťa. K ţiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje  o dieťati, 

prikladá doklad od lekára, na ktorom budú potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( alergia na 

mliečne výrobky,...).  

 

3.13 Časový harmonogram podávania jedla : 

Jedlo sa deťom podáva v jedálni podľa rozpisu  

                                             desiata                            obed                                 olovrant  

3-4 ročné deti                8,30 - 8,45                   11,10 - 11,30                    14,30 - 14,45  

4-5 ročné deti                          8,35 - 8,50                   11,20 - 11,45                    14,35 - 14,50  

5-6 ročné deti                 8,45 - 9,00                   11,45 - 12,10                    14,45 - 15,00  
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3.14 Pitný režim                       

Deťom je v priebehu celého dňa umoţnený voľný príjem tekutín - malinovka, ovocný dţús, voda. 

Nápoje sú umiestnené na viditeľnom mieste v uzatvorených nádobách. Kaţdé dieťa má svoj 

pohár. Hygienu pitného reţimu zabezpečujú upratovačky. 

3.15 Pobyt  detí  vonku 

a) Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí v rámci školského dvora alebo vychádzky. 

Uskutočňuje sa v kaţdom vhodnom počasí.  

b) Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný 

nárazový vietor, silný mráz, dáţď (nie mrholenie).  

c) V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného 

ţiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. 

d) Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťaţlivý. 

Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity, pohybové hry 

s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry ako aj kreslenia kriedovým 

pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodrţiava poţiadavky 

bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a 

pokynov riaditeľky MŠ. 

e) Jednotlivé triedy podľa moţnosti vyuţívajú rôzne plochy určené na pobyt vonku, a tým 

predchádzajú veľkému mnoţstvu detí na jednej ploche.  

f) Na vychádzke nemôţe mať pedagogicky pracovník viac ako 21 detí vo veku od štyroch do 

piatich rokov alebo 22 deti starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri 

činnostiach, ktoré si vyţadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), 

zástupkyňa zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude 

dbať na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky, deti vo veku od troch do 

štyroch rokov a s triedou s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 

vychádzka detí len za prítomnosti dvoch zamestnancov. Na vychádzke ide učiteľka vţdy 

za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany 

zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo pouţíva terč na 

zastavenie premávky, vchádza ne vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Za bezpečnosť 

a ochranu zdravia detí pri pobyte na školskom dvore zodpovedajú učiteľky tak isto, ako je 

to rozpracované pri vychádzke.  

g) Učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni 

nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou. 
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Pedagogické zamestnankyne opúšťajú areál MŠ aţ vtedy, keď majú zhromaţdené všetky 

prítomné deti, ktoré sú im zverené. 

h) V čase letných mesiacoch s vysokými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu 

krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom,...), aby sa predišlo úpalu.  

 

3. 16 Odpočinok 

Počas odpočinku  dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie,  ktoré 

neohrozí zdravie detí (mimo detí). Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje 

k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí 

s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5-6-ročnmi, je vhodné zvyšnú časť 

odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu 

rozprávok, grafomotorickým cvičeniam,  atď.  Dĺţka odpočinku v jednotlivých triedach je 

uvedená v denných poriadkoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

3.17 Organizácia ostatných aktivít  

a) Predplavecký výcvik  - 8 -dňový na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  

b) Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu 

zákonného zástupcu, 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 vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne 

zabezpečí 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 svojím podpisom.  

c) Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole 

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej 

praxe počas   školského roka, sa hlásia u riaditeľky  MŠ. 

 

Riaditeľka MŠ : 

- poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam  s podpismi 

poučených, 

- oboznámi študentky  so  Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou, 

- zaradí študentky do tried. 
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Článok 4 

4 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany 

pred sociálno-patologickými  javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a  pri činnostiach súvisiacich s výchovou a 

vzdelávaním je povinná:  

a) Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 

b) Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov. 

c) Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

d) Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti 

a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam 

o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze 

a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

e) Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov môţe byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré: 

je spôsobilé na pobyt v kolektíve,  neprejavuje  príznaky prenosného ochorenia, nemá     

nariadené karanténne opatrenie. 

f) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá  

zákonnému zástupcovi dieťaťa  všeobecný  lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho 

predloţí pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ, 

g) skutočnosti uvedené bode II. a III. potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca 

dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný 

zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ 

dlhšej ako päť dní.  

f) Za bezpečnosť detí počas krúţkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúţkovú činnosť 

vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor na 

základe zmluvného vzťahu. 

g) Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy a ktoré si vyţadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických 

zamestnancov takto: 

1. na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca, 
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2. na lyţiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

3. pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

4. v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu vyhlášky MŠ SR. č. 

305/2008 Z.  z. o škole v prírode, 

5. na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a 

jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského 

zákona, 

h) Príslušný pedagogický zamestnanec dbá na to, aby elektrické zariadenia, vypínače, zásuvky 

a elektrické vedenie boli zabezpečené proti moţnosti manipulácie  deťmi, 

i) Za dodrţiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy 

a o ochrane zdravia detí zodpovedajú všetci zamestnanci MŠ, 

j)   Pedikulóza: v prípade, ţe zákonný zástupca  zistí výskyt vší v domácom prostredí, je povinný   

túto skutočnosť  nahlásiť školskému zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje, 

k) V prípade, ak učiteľ v materskej škole zistí výskyt vší, upovedomí zákonného zástupcu, ktorý 

je povinný si dieťa okamţite prevziať z MŠ a následne vykonať dezinsekčné a ozdravné 

opatrenia. Dieťa nenavštevuje školský kolektív aţ do úplného odstránenia parazitov. Triedny 

učiteľ vykonáva pravidelne prehliadku vlasov  minimálne 21 dní po výskyte. Ak sa do 21 dní 

od výskytu  vši a jej vývinových štádií v kolektíve neobjavia, ohnisko moţno povaţovať za 

odstránené. 

 

4.1 Opatrenia pre prípad výskytu pedikulózy 

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

detská, ktorá parazituje iba na človeku. Na diagnostiku slúţi dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej 

hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. 

1. Hlásenie ochorenia: zákonný zástupca, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto 

skutočnosť učiteľke a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na 

odbor epidemiológie RÚVZ. 

2. Činnosti riaditeľa materskej školy v rámci preventívnych opatrení alebo pri výskyte 

pedikulózy 

Riaditeľka vykoná nasledovné opatrenia: 

a) na začiatku školského roka zabezpečiť informovanie a poučenie pedagógov o pedikulóze 

a ich povinnostiach 
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b) v prípade výskytu pedikulózy zabezpečiť informovanie rodičov všetkých detí v triede, resp. 

v materskej škole podľa rozsahu šírenia pedikulózy, aby vykonali preventívne na určitú dobu 

kontrolu vlasov u svojich detí; 

c) poveriť pedagogických zamestnancov na zavedenie a vykonávanie ranného filtra v materskej škole 

zameraného na problematiku pedikulózy; 

d) v prípade podozrenia na pedikulózu zabezpečiť v škole izoláciu dieťaťa od ostatných detí 

a bezodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa; 

e) zabezpečiť včasné zahájenie dezinsekcie prostredníctvom zákonných zástupcov detí; 

f) zabezpečiť, aby bola dezinsekcia vykonaná v celom zasiahnutom kolektíve naraz; 

g) viesť agendu o vykonávaných opatreniach. 

3. Činnosti pedagóga materskej školy v rámci preventívnych opatrení alebo pri výskyte 

pedikulózy 

a) pri zistení pedikulózy u dieťaťa okamţite ohlásiť toto riaditeľke školy a zákonným 

zástupcom; 

b) pristupovať citlivo k tejto problematike tak, aby nedošlo k psychickej traume u dieťaťa 

/výsmech detí/ a vyvolaniu negatívneho postoja zákonného zástupcu; 

c) informovanie zákonného zástupcu pomocou letákov a iných dostupných moţností. 

d) Učiteľka zákonnému zástupcovi odporučí navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti 

a mládeţ za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť 

odvšivavenie dieťaťa. Zároveň ho poţiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť príp. 

vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyţehliť. Pokiaľ pranie posteľnej 

bielizne a iného prádla zabezpečuje materská škola, je nutné ho vyvariť, vyprať pri vysokej 

teplote, vysušiť a vyţehliť.  

e) Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy, a 

to vyvarením (hrebene). 

f) Vykonať dezinsekciu v rovnakom čase v celom kolektíve (aj u zdravých členov), v ktorom 

bol výskyt vší zistený t.j. rodina, škola. Informácie o dezinsekčných preparátoch  je moţné 

získať u praktického lekára, lekárnika. 

g) Zopakovať dezinsekciu po 8 - 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku. 

h) Vedenie školy  poţiada zákonných zástupcov o súčinnosť, tzn. aby  priebeţne kontrolovali 

vlasy u svojich detí. 

i) Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebeţným 

sledovaním charakteristických prejavov moţného výskytu vší u ďalších detí v rámci 

ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.  
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j) Po opakovanom výskyte vši u dieťaťa jeho opätovný nástup do školy je moţný iba po 

predloţení potvrdenia od lekára, ţe dieťa je  spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu. 

k) Zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umoţnenia poskytnúť mu 

zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmietne liečenie dieťaťa, moţno túto 

skutočnosť povaţovať za nedodrţanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše 

dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa  a zákonný zástupca tým zároveň 

porušuje školský poriadok. 

 

4. 2 Postup zamestnancov ak dieťa utrpí úraz 

a) Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka v súlade 

s pravidlami prevej pomoci spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite 

školských úrazov. Tento záznam dá zákonnému zástupcovi na podpis.  

b) Ak utrpí dieťa úraz, ktorý si vyţaduje lekárske ošetrenie, sluţbukonajúca učiteľka sa ihneď 

skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa a zabezpečí dieťaťu odbornú lekársku 

starostlivosť. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi 

o telefonický kontakt so zákonným zástupcom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu 

o ošetrení úrazu  zákonnému zástupcovi  dieťaťa. 

c) V prípade úrazu, ktorý ohrozuje ţivot dieťaťa, sluţbukonajúca učiteľka privolá rýchlu 

zdravotnícku pomoc, zároveň privolá ktorúkoľvek zamestnankyňu a zákonného  zástupcu 

dieťaťa,  súčasne poskytne dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, 

sluţbukonajúca učiteľka ho sprevádza aţ do príchodu . Taktieţ úraz  zaznamená v zošite 

úrazov a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi. O situácii bezodkladne 

informuje riaditeľku školy. 

d) Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia 

č.4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení 

a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných 

udalostí, a ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii 

školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

 

4.3 Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí 

1) Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 

2) Evidencia obsahuje: 

 meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, 

 deň, hodinu, charakter úrazu, miesto kde došlo k úrazu, stručný popis, ako došlo k úrazu, 
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 svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor 

v čase úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, 

 počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, 

 zdravotnú poisťovňu dieťaťa, 

 zariadenie, v ktorom bolo ošetrenie vykonané. 

Údaje z evidencie sa vyuţívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze 

a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

3) Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával  

v čase úrazu dozor. Ak to nie je moţné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je 

moţné záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy. 

4) Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak    

dieťa je v MŠ neprítomné z dôvodu úrazu menej ako 4 dni, tento úraz sa povaţuje za 

neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba viac ako 3 dni, 

povaţuje tento úraz za registrovaný školský úraz. 

5) Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po       

oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze 

spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu dozor. Ak to 

nie je moţné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7 

kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka 

ktorá záznam spísala a riaditeľ školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu 

záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 

6) Riaditeľ alebo zástupkyňa školy sú povinní do 7 kalendárnych dní od vzniku kaţdého 

úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej 

štatistiku úrazovosti v školách. 

7) Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a 

informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu. 

8) Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik  

BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. 

 

4.4 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťaţké i pre skúseného pedagóga. Najzávaţnejšiu 

negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj agresorov a 

ďalších moţných účastníkov. 
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4.4.1 Podstatnými znakmi šikanovania sú: 

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíţeniu druhému, 

b) agresia jedného dieťaťa alebo skupiny, 

c) opakované útoky, 

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

 

4.4.2 Prevencia šikanovania: 

a) základným preventívnym opatrením školy je princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie 

netoleruje v ţiadnych podobách“, 

b) oboznámiť rodičov na rodičovskom zdruţení o podstate, formách a nebezpečných 

dôsledkov šikanovania, 

c) efektívne podporovať sociomorálny vývin dieťaťa, 

d) informovať pedagogických zamestnancov, rodičov o tom, čo robiť v prípade, ţe sa 

dozvedia o šikanovaní. 

 

4.4.3 Metódy riešenia šikanovania: 

a) zaistenie ochrany obetiam, 

b) rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, agresorom, 

c) nájdenie svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami, 

d) písomný záznam s podpismi svedkov a zúčastnených, 

e) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, pri pohovore s rodičmi dbať na 

taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácie, kontaktovanie CPPPaP 

f) informovanie zriaďovateľa. 

 

4.4.4 V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia: 

a) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna 

ochrana detí za účelom vyuţitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého 

v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov 

b) vylúčenie dieťaťa z materskej školy a podobne. 
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4.5 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia: 

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

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka, 

b) Viesť deti k zdravému ţivotnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých 

návykov pre ţivot a zdravie, 

c) k prevencii vyuţívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy 

zakomponovať do plánov práce kaţdej triedy, 

d) poskytovať deťom dostatok podnetov a moţností realizácie prostredníctvom rôznych 

aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému ţivotu, kde legálne či nelegálne drogy 

nemajú svoje miesto zabezpečiť v areály školy prísny zákaz fajčenia, 

e) dbať, aby sa do budovy nedostali ţiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť moţnosti 

zlých vonkajších vplyvov na deti, 

f) učiteľky budú študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog, a ich šírenia, v 

prípade podozrenia na šírenie drog v prostredí MŠ bezokladne informovať 

kompetentných a zriaďovateľa.                    

 

4.6 Ochrana  osobných  údajov   

 

Kaţdý zamestnanec školy v zmysle Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je 

povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku v pracovných priestoroch 

Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 4 ods. 1, 2 a ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zákonný zástupca 

dieťaťa súhlasí  prípadne nesúhlasí s poskytnutím osobných údajov môjho dieťaťa a ich 

zverejnením  na nasledujúce účely: 

a) s pouţívaním osobných údajov svojho dieťaťa a to: meno a priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, rodné číslo, adresy trvalého bydliska, štátnej príslušnosti, národnosti, fotokópiu 

preukazu poistenca, pre potreby výchovy a vzdelávania, 

b) s pouţívaním vyššie uvedených osobných údajov a fotografií svojho dieťaťa na 

internetovej stránke školy, v publikačných materiáloch, na prezentáciu školy v médiách 

a pre dokumentačnú archiváciu, pre vypracovanie zoznamov na dotácie, na poistenie, pre 

interné spracovanie podkladov školského registra, a pod., 

c) so spracovaním videozáznamov pre evalvačný mechanizmus školy, pre analyticko – 

pedagogickú prácu metodických a poradných orgánov školy, 
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d) s publikovaním menoslovu detí podľa tried s označením triedy na webovej stránke MŠ  

a v priestoroch materskej školy, 

e) zverejnením fotografií, videozáznamov a mena dieťaťa pre potreby výučbových aktivít v 

priestoroch školy (triedy, šatne, spálne, umyvárne), 

f) s pouţívaním identifikačných údajov zákonných zástupcov dieťaťa (meno a priezvisko 

zákonných zástupcov dieťaťa, adresu zamestnávateľa zákonných zástupcov dieťaťa, 

telefónny kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa) a poverených osôb na prevzatie  

dieťaťa z MŠ (meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo), pre potreby 

výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia dieťaťa. 

g) Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho materskú školu  dáva Informovaný súhlas: 

s účasťou na súťaţiach, olympiádach, kurzoch a školských pobytoch, pre vypracovanie 

zoznamov na dotácie, na poistenie, pre interné spracovanie podkladov školského registra, a 

pod., zúčastňovaním sa svojho dieťaťa  na vychádzkach, exkurziách a športových 

aktivitách mimo objektu školy, na školských výletoch organizovaných školou podľa plánu 

na daný školský rok. 

 

Článok 5 

5 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 

 

a) Pri kaţdom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude 

poţadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje 

sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.  

b) Pokiaľ  škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa 

od zákonných zástupcov dieťaťa nebude poţadovať.  

c) Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých vchodov majú 

v drţbe: riaditeľka ZŠ, zástupkyňa riaditeľky, upratovačky, vedúca školskej jedálne. 

Zodpovedná nepedagogická pracovníčka vchody ráno odomyká a popoludní zamyká 

a taktieţ zodpovedá za uzamknutie budovy v priebehu prevádzky materskej školy. 

d) V  materskej škole je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej 

osoby zakázaný. 

e) Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie 

okien. 
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f) Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti 

súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle zákonníka práce. 

g) Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 

h) Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje upratovačka 

a uzamkne zamestnanec MŠ, ktorý posledný opúšťa budovu. 

 

 

Časť III. 

Záverečné ustanovenia 

 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými platnými 

právnymi predpismi. 

 

Týmto sa ruší školský poriadok zo dňa  02.09. 2014 

Školský poriadok školy sa vydáva na obdobie od 02.09.2015 do  02.09.2016. Jeho platnosť sa 

predlţuje do schválenia nového školského poriadku.  

Zmeny a dodatky prijaté zriaďovateľom a riaditeľkou MŠ po ich podpísaní  a prerokovaní 

oprávnenými zástupcami rodičov sú záväzné. 

Tento školský poriadok je účinný a platný dňom 02.09.2015 a je záväzný pre zamestnancov MŠ, 

 rodičov detí navštevujúcich materskú školu, zodpovedných zástupcov a splnomocnené osoby. 

 

                      

                                   Mgr. Marieta Bielická 

                                        riaditeľka  MŠ 
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Prejednané a schválené zriaďovateľom v zastúpení starostom obce  ..................2015  

 

Prerokované na plenárnej schôdzi ZRŠ s rodičmi detí navštevujúcich materskú školu Kanianka, ul. 

Pionierov 82/6,                                                                                    ....................2015  

 

Prerokované v Rade školy                                                              ......................2015   

 

   

 

          

 .......................................                      ........................................                        

   Mgr. Marieta Bielická                                                            Ing. Ivor Husár   

       riaditeľka MŠ                                                                       starosta obce          
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                                                                                                                                 Príloha  č.1 

Usporiadanie denných činností 

Trieda: 1. a 5. trieda veková kategória 3 – 4 ročných detí 

Školský rok: 2015/2016 

Rámcovo stanovený čas 

Od 6.00 hod. do 8.45 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Desiata od 8.45 hod. do 9.00 

hod. 

 - činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena, stolovanie, stravovanie – desiata), edukačná 

aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 9.00 hod. do 11.00 hod. 

 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Obed od 11.00 do 12.00 hod. 

 - činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena, stolovanie, stravovanie – obed, stolovanie), 

edukačná aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 12.00 hod. do 14.30 hod. 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), 

 odpočinok (minimálne 30 min. s postupným 

ukončovaním odpočinku na lôţku), edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Olovrant od 14.30 hod. do 

14.45 hod. 

 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, 

stravovanie – olovrant, stolovanie), edukačná aktivita 

Rámcovo stanovený čas 

Od 14,45 hod. do 16.00 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 
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                                                                                                                                     Príloha  č.2 

Usporiadanie denných činností 

Trieda: 2.  4 - 5 ročných detí 

Školský rok: 2015/2016 

 

Rámcovo stanovený čas 

Od 6.00 hod. do 8.45 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Desiata od 8.45 hod. do 9.00 

hod. 

  činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – desiata), edukačná aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 9.00 hod. do 11.20 hod. 

 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Obed od 11.20 do 12.00 hod. 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – obed, stolovanie), edukačná 

aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 12.00 hod. do 14.35 hod. 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), 

 odpočinok (minimálne 30 min. s postupným 

ukončovaním odpočinku na lôţku), edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Olovrant od 14.35 hod. do 

14.50 hod. 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, 

stravovanie – olovrant, stolovanie), edukačná aktivta 

Rámcovo stanovený čas 

Od 14.50 hod. do 16.00 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 
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                                                                                                                                     Príloha  č.3 

Usporiadanie  denných činností 

Trieda: 3. a  4. veková kategória 5 – 6 ročných detí 

Školský rok: 2014/2015 

Rámcovo stanovený čas 

Od 6.00 hod. do 8.45 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Desiata od 8.50 hod. do 9.05 

hod. 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – desiata), edukačná aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 9.05 hod. do 11.45 hod. 

 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Obed od 11.45 do 12.30 hod. 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – obed, stolovanie), edukačná 

aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 12.30 hod. do 14.45 hod. 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), 

 odpočinok (minimálne 30 min. s postupným 

ukončovaním odpočinku na lôţku), edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Olovrant od 14.45 hod. do 

15.00 hod. 

 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná hygiena, 

stravovanie – olovrant, stolovanie), edukačná aktivita 

Rámcovo stanovený čas 

Od 15.00 hod. do 16.00 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita 

 činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita 

 


