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Úvodné ustanovenia 

Riaditeľ materskej školy (ďalej len „riaditeľ“) podľa § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov (ďalej len „školský zákon“), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia, a Pracovného poriadku, vydáva školský poriadok po 

prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy – Rade školy pri MŠ SNP 1, Spišské Vlachy a v 

Pedagogickej rade.  

Školský poriadok je interným predpisom, ktorý upravuje organizáciu výchovy 

a vzdelávania, administratívno-správne riadenie a pracovno-právne vzťahy v materskej škole. 

Upravuje podrobnosti  najmä o: 

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

vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy, 

- prevádzke a vnútornom režime materskej školy, 

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

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

- podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne 

zriaďovateľ.  

Školský poriadok zverejňuje riaditeľ materskej školy na verejne prístupnom mieste v materskej 

škole (webová stránka, informačný systém v každej triede) a preukázateľným spôsobom s ním 

oboznámi zamestnancov a deti a o jeho vydaní a obsahu informuje zákonných zástupcov detí.  

 

1. 

 

1.1. Charakteristika materskej školy 

 

                                   Materská škola má právnu subjektivitu od 1. 1. 2005. 

Identifikačné údaje:   IČO: 35564121 

Elektronická adresa: ms.spisskevlachy@gmail.com       ms.skol.jedalen@gmail.com 

Websídlo MŠ:  www.msspvlachy.edupage.org     www.ms-spisskevlachy.webnode.sk 

Telefóny: 

• 053 4495 118 kancelária zástupkyne riaditeľky v budove SNP č.38 

• 0911 481 067 riaditeľka MŠ, budova SNP č.1 

• 0948 443 191 budova SNP č.1, vedúca školskej jedálne 

 

 Materská škola je päťtriedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním, sídli v budove na 

ulici SNP č.1 a dve triedy sú v stredisku (elokovanom pracovisku) na ulici SNP č.38. Kancelária 

riaditeľky MŠ je umiestnená na poschodí v budove SNP 1. Vekové zloženie detí v triedach je 

spravidla homogénne. 

mailto:ms.spisskevlachy@gmail.com
mailto:ms.skol.jedalen@gmail.com
http://www.msspvlachy.edupage.org/
http://www.ms-spisskevlachy.webnode.sk/
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 MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 

pre predprimárne vzdelávanie a podľa Školského vzdelávacieho programu Šťastný štvorlístok, 

deťom od 2 do 7 rokov.    

  Budovy MŠ sú účelovo prispôsobené. Vchod pre deti a rodičov je od školskej záhrady. 

Vchod  z dvora slúži iba pre dovoz tovaru a odvoz stravy. Prízemie budovy na ulici SNP 1 

tvoria vstupné priestory, dve triedy, šatňa, šatňa zamestnancov, hygienické zariadenia – 

umyváreň a WC, školská jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi – výdajňa jedla, sklady, 

a v suteréne pivnica a kotolňa. Samostatný vchod je ku kancelárii vedúcej školskej jedálne.  Na 

poschodí  je umiestnená jedna trieda so šatňou a kancelária riaditeľky materskej školy 

a ekonómky. Na účely edukácie sa využíva primerane zariadená školská záhrada a školský 

dvor. Vo dvore aj v školskej záhrade sú prístrešky na odkladanie bicyklov, kolobežiek, kočíkov, 

saní a i., ktoré slúžia rodičom aj zamestnancom. S budovou MŠ susedí prízemná budova, ktorá 

pozostáva  zo 4 skladov.  

V budove na ulici SNP 38 je vchod do MŠ cez dufart, z ktorého sa vchádza po schodoch 

do šatne a IV. triedy, a cez školský dvor, po schodoch do šatne a II. triedy. Zo školskej záhrady 

je samostatný vchod do priestorov školskej výdajne stravy. Medzi triedami sa nachádza 

spoločná umyváreň a WC pre deti. Cez  II. triedu sa prechádza do školskej jedálne. S budovou 

susedí kotolňa a 2 sklady v školskej záhrade.  

 

1.2. Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, 

pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami 

a ďalšími zamestnancami materskej školy 

 

Práva dieťaťa 

 

➢ na rovnaký prístup k vzdelávaniu, ktoré je poskytované v bezpečnom a hygienicky 

vyhovujúcom prostredí, 

➢ päťročné dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky má právo na 

bezplatné vzdelávanie,   

➢ na individuálny prístup, rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný 

stav, 

➢ na vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku, 

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

➢ na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

➢ na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany pred fyzickým, psychickým 

a sexuálnym násilím, 

➢ na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti 

s nimi. 
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Povinnosti dieťaťa 

 

➢ dieťa nesmie svojim konaním obmedzovať práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchove a vzdelávaní, 

➢ dieťa musí dodržiavať školský poriadok, 

➢ dieťa musí šetrne zaobchádzať s majetkom školy, 

➢ dieťa sa musí správať tak, aby neohrozovalo vlastné zdravie a bezpečnosť a ani zdravie 

a bezpečnosť iných,  

➢ dieťa sa musí správať dôstojne k ostatným deťom a zamestnancom školy, 

➢ dieťa musí rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi školy. 

 

Práva zákonných zástupcov 

➢ zákonný zástupca má právo pre svoje dieťa vybrať školu zodpovedajúcu schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru 

a národnostnej a etnickej príslušnosti, 

➢ zákonný zástupca má právo žiadať, aby výchova a vzdelávanie boli v súlade so 

súčasným poznaním sveta, 

➢ zákonný zástupca má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy 

a školským poriadkom, 

➢ zákonný zástupca má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

svojho dieťaťa, 

➢ zákonný zástupca má právo na poskytnutie poradenských služieb, 

➢ zákonný zástupca má právo zúčastniť sa na výchovno-vzdelávacom procese po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

➢ zákonný zástupca má právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy (rada školy). 

 

Povinnosti zákonných zástupcov 

 

➢ zákonný zástupca je povinný dodržiavať školský poriadok, 

➢ zákonný zástupca je povinný dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, rešpektovať 

jeho výchovno-vzdelávacie potreby, 
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➢ zákonný zástupca je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch  alebo aj o iných závažných okolnostiach, ktoré 

by mohli ovplyvniť priebeh výchovy a vzdelávania, 

➢ zákonný zástupca je povinný viac ako päťdňovú  neprítomnosť dieťaťa v škole 

dokladovať potvrdením od lekára, 

➢ zákonný zástupca je povinný pravidelne v stanovených termínoch uhrádzať všetky 

poplatky materskej školy,  

➢ zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu, ktorú jeho dieťaťa úmyselne spôsobilo, 

➢ zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu dieťaťa v materskej škole sa 

komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo 

riaditeľky, 

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

nesmie používať mobilné telefóny a prostredníctvom nich prenášať informácie tretím 

osobám o ostatných deťoch a zamestnancoch materskej školy,  

➢ zákonný zástupca je povinný v danom termíne zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, 

➢ zákonný zástupca spolupracuje so zamestnancami materskej školy, pravidelne sa 

informuje prostredníctvom informačných systémov (výveska, nástenky, webová 

stránka, vstupy...) a aktívne sa zaujíma o dianie v materskej škole, o výchovno-

vzdelávacie výsledky a správanie svojho dieťaťa, zapája sa do aktivít organizovaných 

materskou školou, 

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

konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním 

splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom 

príslušnej učiteľky alebo riaditeľa, 

➢ zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho 

vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú 

v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľom, 

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

na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia 

materskej školy, 

➢ v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne 

svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská 
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škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú splnomocnenie na prevzatie 

dieťaťa, 

➢ počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude 

materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do 

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

výkonu rodičovských práva povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo 

priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť), 

➢ zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej školy počas 

prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu 

zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že 

v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho 

od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska 

neposkytnú ani jednému zákonnému zástupcovi, 

➢ rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len 

rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná 

úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská 

škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného 

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

právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; 

materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného 

opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované, 

➢ v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných 

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

materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, 

ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) 

zastupovať, 

➢ riešiť situácie, 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, 

➢ priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa 

nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté 

dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času, obsiahnutého vo výroku 

rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými 

dokumentmi disponuje, 
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➢ priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len 

v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí 

súd resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody. 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými 

mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože 

v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú 

rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní 

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

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon)v znení neskorších predpisov. 

 

2.  

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

2.1. Prijímanie detí do MŠ 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe podanej žiadosti na predprimárne vzdelávanie. 

Žiadosť si zákonný zástupca môže stiahnuť z webovej stránky materskej školy alebo prevziať 

osobne v materskej škole v určenom termíne. 

O termíne prijímacieho konania ako aj o podmienkach na prijatie, informuje riaditeľ materskej 

školy písomným oznamom po dohode so zriaďovateľom. Termín predkladania žiadostí 

zákonných zástupcov je určený na čas od 30. apríla do 31. mája. V podmienkach na prijatie je 

uvedené, že  na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok 

veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, s dodatočne 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, spravidla dieťa od troch do šiestich 

rokov veku a na základe ostatných podmienok prijatia schválených na zasadnutí pedagogickej 

rady, napríklad súrodenec už chodiacich detí do našej materskej školy. 

Zákonný zástupca v žiadosti vyplní všetky požadované údaje, vrátane potvrdenia o zdravotnej 

spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní od ošetrujúceho lekára.  

V deň prvého nástupu dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca podpíše  písomné 

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

opatrenia. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. 
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Pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy, spolu 

so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, predloží zákonný zástupca aj potvrdenie od 

špeciálneho pedagóga alebo psychológov centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, ktorý sa vo svojej správe vyjadrí k druhu postihnutia dieťaťa.  

Žiadosť bez vyjadrenia pediatra sa považuje za porušenie ustanovenia podľa § 3 ods. 1 vyhlášky 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a v zmysle § 57 ods. 13 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia č. 355/2007 Z. z. sa správneho deliktu dopustí riaditeľ, ak prevezme žiadosť  bez údaja 

o povinnom očkovaní. Takéto prihlášky nebudú akceptované. 

     V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave 

dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského 

poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, 

pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je 

možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.  

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia. 

Na prijímacom konaní sa nevyžaduje prítomnosť dieťaťa a vyplnenú žiadosť môže zákonný 

zástupca doručiť osobne, poštou, e-mailom... Zákonný zástupca po skončení prijímacieho 

konania dostane rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.  

Pokiaľ je voľná kapacita materskej školy, môže riaditeľ materskej  školy rozhodnúť o prijatí 

dieťaťa aj v priebehu školského roka. V tom prípade rodič podáva žiadosť priamo pred 

požadovaným termínom nástupu. 

Maximálny počet detí v triede podľa školského zákona je: 

• 20 detí vo veku od troch do štyroch rokov, 

• 21 detí vo veku od štyroch do piatich rokov, 

• 22 deti vo veku od piatich rokov do začatia povinnej školskej dochádzky, 

• 21 detí vo veku od troch do šiestich rokov. 

O navýšení maximálneho počtu detí v odôvodnených prípadoch, najviac však o tri deti na 

triede, rozhoduje riaditeľ materskej  školy so súhlasom zriaďovateľa. 
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Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

pričom najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené 

dieťa. 

2.2. Prijímanie na adaptačný pobyt 

 

Dieťa je možné prijať aj na adaptačný pobyt. Jeho priebeh a podmienky zákonný zástupca 

vopred dohodne s riaditeľom materskej školy a tie sa zaznamenávajú do adaptačných hárkov. 

Adaptačný pobyt je individuálny pre každé dieťa a môže mať rôznu dĺžku – jednu až štyri 

hodiny denne, maximálne po dobu troch mesiacov. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti 

dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom a na základe  písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na 

dohodnutý čas.  

2.3. Prijímanie na diagnostický pobyt 

Riaditeľ materskej školy určiť aj  diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole ktorý nesmie 

byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie  byť ale dlhší 

ako jeden rok. O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným 

znevýhodnením. Ide o deti, ktoré majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na 

to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať 

ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova 

a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole. 

2.4. Prerušenie dochádzky dieťaťa 

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti 

riaditeľ materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

rozhodnutie.  V tomto rozhodnutí sa uvádza presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude 

dochádzka dieťaťa prerušená. Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou 

v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr dva týždne pred uplynutím času, dokedy má dieťa 

prerušenú dochádzku do materskej školy) písomne oznámi, či bude dieťa pokračovať 

v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. 

Prerušenia dochádzky dieťaťa do materskej školy, napr. z dôvodu choroby sa realizuje tak, že 

zákonný zástupca požiada o prerušenie dochádzky z dôvodu choroby dieťaťa a riaditeľ 
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materskej školy na túto žiadosť „odpovedá“ vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky podľa 

§ 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

2.5. Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 

Riaditeľ materskej školy môže podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnúť 

o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a to na základe : 

➢ odborného vyjadrenia poradenského zariadenia, 

➢ zákonný zástupca neinformuje školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a iných 

závažných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,  

➢ zákonný zástupca dieťaťa závažným spôsobom poruší školský poriadok, 

➢ zákonný zástupca svojim konaním ohrozí zdravie a bezpečnosť detí alebo 

zamestnancov materskej školy, zámerne poškodí majetok školy,  

➢ zákonný zástupca písomne požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 

v materskej škole. 

2.6. Prijímanie detí so ŠVVP 

➢ prijímanie detí so ŠVVP školský zákon umožňuje, ale neukladá to riaditeľovi ako 

povinnosť, riaditeľ vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí 

zvážiť, či 

na prijatie takéhoto dieťaťa má alebo nemá vytvorené vhodné podmienky 

(personálne, priestorové, materiálne...), resp. či ich bude schopný po prijatí dieťaťa 

dodatočne vytvoriť. 

➢ počet detí v triede môže byť znížený (v závislosti od druhu postihnutia a najmä jeho 

dôsledkov, ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP, 

➢ maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve, 

➢ o zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhoduje riaditeľ na základe odporúčania všeobecného 

lekára pre deti a dorast a školského zariadenia poradenstva a prevencie 

a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, 

➢ do samostatných tried pre deti so ŠVVP nie je možné zaradiť deti výlučne z dôvodu, 

že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

➢ Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho 

prijatí do materskej školy a dieťa ďalej navštevuje MŠ, jeho vzdelávanie ako 

vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu 

zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a návrhu na 

vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami riaditeľovi 
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školy predkladá jeho zákonný zástupca. 

 

3. 

Prevádzka a podmienky organizácie MŠ 

 3.1.  Organizácia tried 

➢ Materská škola má  päť  tried, označených podľa  ŠkVP  Šťastný štvorlístok. Vekové 

zloženie detí v triedach sa mení a prispôsobuje počtu a veku novoprijatých detí.  

➢ Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľ, spravidla 

podľa veku, tiež na základe osobitostí a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity 

jednotlivých tried.  

➢ Počas školského roka môže riaditeľ materskej školy  preradiť deti z jednej triedy do 

druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade 

oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas 

školského roka je v právomoci riaditeľa materskej školy a rozhodnutie je konečné. 

Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí 

v dokumentácii príslušných tried. 

 

Budova SNP č.1 

                                           

 Trieda I.  Svetlušky   2-4 ročné deti 

Trieda III.  Motýliky  3-5 ročné deti 

Trieda V.   Včielky  5-6 ročné deti 

 

Budova SNP č. 38 

 

 Trieda II. Lienky  3-4 ročné deti  

Trieda IV. Mravčeky  4-6 ročné deti 
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3.2.  Konzultačné hodiny zamestnancov 

 

Materská škola je v pracovných dňoch v prevádzke od 6.30 hod. do 16.00 hod. 

 

Riaditeľka MŠ:                   Mgr. Jana Fabryová 

Konzultačné hodiny:            denne od 10:30 do 11:30  

aj v inom termíne, vždy po predchádzajúcej dohode   

                   

Zástupkyňa riad. MŠ:        Bc. Alžbeta Sirková 

Konzultačné hodiny:            Denne od 12:00 do 12:30      

                                                  aj v inom termíne, vždy po predchádzajúcej dohode   

                   

Vedúca školskej jedálne.      Zuzana Čurillová 

Konzultačné hodiny:                 7.00- 8.00 hod., 14.00- 15.00 hod.     

                                                  po predchádzajúcej dohode aj v inom termíne. 

 

Pedagogickí zamestnanci:    

➢ V každej triede je triedny učiteľ, ktorého povinnosťou je okrem iných. 

Informovať zákonných zástupcov dieťaťa o všetkých závažných  skutočnostiach 

vzniknutých v čase pobytu dieťaťa v MŠ – ale aj o jeho správaní, výsledkoch 

v edukačnom procese, či o momentálnom zdravotnom stave dieťaťa. 

➢ Triedny učiteľ je prvým článkom pre odovzdávanie informácií zo strany rodiča 

materskej škole. V prípade nedostatočnej komunikácie, resp. vzniknutia iných, 

závažných nedostatkov pri komunikácii v triede má rodič právo konzultovať 

svoje požiadavky s vedením školy.  

➢ Konzultácie medzi učiteľkami v triede a rodičmi prebiehajú v čase prijímania 

a rozchádzania detí a podľa dohody. Vedenie školy a učitelia poskytujú rodičom 

aj iné odborné rady a konzultácie, informácie  o dieťati a jeho výchove, a to 

formou pedagogickej osvety na nástenkách, výstavkách, triednych, či školských 

akciách pre deti a rodičov. 

 

3.3.  Schádzanie a rozchádzanie detí  

 

➢ Deti sa do tried schádzajú v čase od 6:30 do 8:00 hod. vo svojej triede. V triede 

Motýle, kde učí riaditeľka, schádzanie a rozchádzanie detí je spoločne pre triedu 

Svetlušky a Motýle.  

➢ Rozchádzanie detí z MŠ je možné od 14:45 hod. Detí v sprievode zákonných 

zástupcov alebo nimi splnomocnených osôb opúšťajú budovy MŠ najneskôr do 

16:00 hod. 
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➢ Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie 

zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. 

➢ Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca splnomocniť 

iné osoby, ktoré po prevzatí za dieťa zodpovedajú. Všetky osoby, ktoré zákonný 

zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené 

v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. Zákonný zástupca 

môže splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, staršie ako 10 rokov. Tlačivá na 

splnomocnenie sú k dispozícii v triede, ktorú navštevuje jeho dieťa.  Každú zmenu 

je zákonný zástupca povinný bezodkladne nahlásiť. Učiteľ bez písomného 

splnomocnenia nesmie vydať dieťa cudzej osobe.  

➢ V prípade, že dieťa do MŠ do 8.00 hod. nepríde je automaticky vyhlásené 

z dochádzky aj zo stravy. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ preto rodič je povinný 

nahlásiť vopred triednej učiteľke. Ak je neprítomnosť dieťaťa v MŠ dlhšia ako 5 

dní, zákonný zástupca predloží škole potvrdenie o bezinfekčnosti. 

3.4.  Organizácia  v umyvárni 

 

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí hygienickým 

návykom a sebaobsluhe. V nevyhnutnom prípade dieťa použije WC pod dozorom iného 

prevádzkového zamestnanca. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie 

vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných 

a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec. 

Každé dieťa používa vlastný pohár, zubnú kefku a uterák označený svojim menom, ak nie sú 

nariadené iné usmernenia v súvislosti s Covid 19. Za pravidelnú výmenu a pranie uterákov, 

každý týždeň v piatok, zodpovedajú zákonní zástupcovia. Za čistenie pohárov a zubných 

kefiek, suchú podlahu umyvárne zodpovedajú upratovačky MŠ. 

Rodičia sú povinní spolupracovať s učiteľkami pri osvojovaní si hygienických 

a stravovacích návykov detí. V prípade nerešpektovania pokynov učiteliek a sústavného 

porušovania dohodnutých podmienok bude rodič napomenutý riaditeľkou  školy a pri 

opakovanom porušení bude dieťa vylúčené z MŠ. Dieťa s plienkami, fľašou a cumlíkom do 

materskej školy nepatrí. 
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3.5.  Organizácia v jedálni  

Jedlo sa podáva v dvoch turnusoch v obidvoch budovách. 

 

1. turnus: desiata   8:30 – 8:50 hod.                      obed: 11:30 – 11:55 hod.  

                olovrant:  14:10- 14:25 hod. 

 

2. turnus. Desiata   8:55 – 9:10 hod.                      obed: 12:00- 12:25 hod.                                                                                                                         

                olovrant:     14:30- 14:45 hod.  

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

vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.  

Pitný režim zabezpečuje materská škola v spolupráci so školskou jedálňou. Deťom je 

podávaná pitná voda v triedach prostredníctvom nádob na pitnú vodu. Za podávanie pitného 

režimu v školskej jedálni, primeranú teplotu vody, čistotu pohárov zodpovedá poverený 

zamestnanec školskej jedálne. Za pitný režim na triede je zodpovedný učiteľ a čistotu pohárov 

určený prevádzkový zamestnanec, ktorý ich odovzdá na vyčistenie zamestnancovi školskej 

jedálne. Zamestnanci sú oboznámení s podávaním pitného režimu a dbajú na jeho dodržiavanie. 

V letnom období je učiteľ povinný častejšie zabezpečovať deťom pitný režim. Zákonný 

zástupca nemá povolené nosiť do materskej školy sladené nápoje, džúsy, čaje a pod. 

 Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. 

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej 

miere, pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne 

usmerňuje, podľa želania rodičov a vekových osobitostí aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti do 

4 rokov používajú pri jedení len lyžicu, 4-5 ročné deti aj vidličku, postupne celý príbor a 5-6 

ročné deti jedia kompletným príborom samostatne. 

3.6.         Organizácia v šatni 

Zákonný zástupca vstupuje len do priestorov šatní. Do ostatných priestorov nie je povolené 

cudzím osobám vstupovať. V šatni vedie zákonný zástupca svoje dieťa k samostatnosti 

a poriadkumilovnosti pri odkladaní osobných vecí do skrinky.  

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené 

náhradné oblečenie pre prípad znečistenia.  



15 
 

Za a estetickú úpravu šatne a informačný systém zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, za 

hygienu a uzamknutie vchodu službukonajúci prevádzkový zamestnanec alebo poverený 

pedagogický zamestnanec. 

3.7.  Organizácia pri pobyte vonku 

➢ Pred pobytom vonku všetky deti absolvujú hygienické potreby. Počas pobytu vonku za 

bezpečnosť detí a primerané oblečenie zodpovedajú učiteľky.  Pobyt vonku sa 

uskutočňuje za každého počasia s výnimkou silných mrazov, dažďa, poľadovice 

a silného nárazového vetra. Preto je potrebné, aby zákonný zástupca dieťa primerane 

obliekol vzhľadom na počasie a v prípade mrholenia ho vybavil pršiplášťom, nie 

dáždnikom. Pobyt vonku sa v období  máj – september za priaznivého počasia 

uskutočňuje dopoludnia aj popoludní. Na školskom dvore učiteľky využívajú všetky 

jeho plochy a tým predchádzajú veľkému množstvu detí na jednej ploche.  

➢ Za poriadok a bezpečné usporiadanie exteriérových hračiek zodpovedajú učitelia. Za 

bezpečnosť, estetickú úpravu školského dvora a zelene zodpovedá školník. V záujme 

bezpečnosti a prehľadnosti o stave prítomných detí na školskom dvore 

v odpoludňajších hodinách, zákonný zástupca po prevzatí svojho dieťaťa opustí školský 

dvor. 

➢ Pri prechádzaní cez bránku je zákonný zástupca túto za sebou vždy zatvoriť. Na 

vychádzke učiteľ pri prechádzaní cez komunikáciu používa terčík na zastavenie 

premávky, vchádza na vozovku prvý a odchádza posledný.  Deti na vychádzke vždy 

používajú reflexné vesty. 

 

3.8.  Organizácia počas odpočinku 

➢ Každé dieťa má pridelené svoje lôžko, paplón a vankúš, alergici môžu používať vlastný 

paplón a vankúš. Zákonný zástupca  zabezpečuje pravidelnú výmenu vlastnej posteľnej 

bielizne v pravidelných trojtýždňových intervaloch, ak nie sú v platnosti iné 

usmernenia. Pre deti, ktoré majú problémy s pomočovaním počas spánku, je povinný 

zabezpečiť ochranu matraca. 

➢ Učiteľ deti motivuje k sebaobsluhe pri prezliekaní a odkladaní oblečenia. Zabezpečí 

pravidelné vetranie spálne, tak aby nebolo ohrozené zdravie detí. K potrebe dieťaťa ísť 

na WC počas odpočinku pristupuje individuálne. Od odpočívajúcich detí neodchádza. 

Počas odpočinku sa v prípade potreby individuálne venuje deťom, písaniu triednej 

dokumentácie, príprave pomôcok alebo štúdiu odbornej literatúry. Vzhľadom na 
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psychohygienu dieťaťa je odpočinok povinný pre všetky deti.  

 

3.9.  Poskytovanie pedagogickej praxe študentom 

Študenti  stredných a vysokých škôl, ktorí  majú záujem o vykonávanie pedagogickej 

praxe počas školského roka, sa informujú o tejto možnosti u riaditeľa materskej školy. Po 

dohode ich bezpečnostný technik oboznámi s predpismi BOZP na pracovisku, o čom vypracuje 

písomný záznam s podpismi poučených. Riaditeľ ich oboznámi so Školským poriadkom 

a školskou dokumentáciou a zadelí študentov do tried.     

3.10. Organizácia krúžkovej činnosti 

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na vek detí / spravidla deti 

z najstaršej vekovej skupiny/ a usporiadanie dňa detí tak, aby nenarušovala plynulý priebeh 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách. Záujmové krúžky prebiehajú pod vedením 

lektorov a učiteľov, ktorí sú spôsobilí vykonávať krúžkovú činnosť. 

Za obsah a kvalitu realizovanej krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí zamestnanci 

a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľovi na schválenie plán 

činnosti. 

Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

Vedúci krúžku je povinný viesť evidenciu účasti detí na krúžkovej činnosti. Osobne deti preberá 

od učiteľky a osobne deti odovzdá proti podpisu s uvedením presného počtu detí v internom 

tlačive „Odovzdávanie a preberanie detí“. 

Riaditeľka je oprávnená kontrolovať a hodnotiť: 

➢ dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a psychohygieny detí, vnútornú organizáciu, 

➢ dodržiavanie zmluvných podmienok v záujme dieťaťa a zákonného zástupcu, 

➢ priebeh edukačného procesu v rámci krúžku. 

Lektor a vedúci krúžkuje povinný: 

➢ Postupovať podľa schváleného plánu činnosti, 

➢ dbať na bezpečnosť a psychohygienu detí, 

➢ bezpečne zaobchádzať s materiálno-technickým vybavením a dbať, aby nedošlo k jeho 

poškodeniu.  
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Zákonní zástupcovia detí: 

➢ sú riadne poučení o možných dôsledkoch súvisiacich s krúžkovou činnosťou 

a vlastnoručným podpisom vyjadria súhlas s účasťou dieťaťa na krúžku, 

➢ pre dieťa zaradené do krúžku zabezpečia materiálne vybavenie (výtvarný materiál) 

podľa potreby. 

Organizácia počas aktivít nad rámec VVČ sa riadi podľa § 7 vyhl. Č.306/08, vyhlášky 

Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z. 

➢ Na činnosti organizované mimo materskej školy, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, 

riaditeľ zabezpečí vyhláškou určený počet pedagogických zamestnancov, prípadne 

prevádzkových zamestnancov a rodičov.  

➢ Za kvalitnú organizáciu a zabezpečenie bezpečných, hygienických a fyziologických 

potrieb detí zodpovedá riaditeľovi poverený pedagogický zamestnanec. 

➢ Pred uskutočnením akcie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom 

organizačne a dokumentačne zabezpečí prípravu a priebeh vrátane poučenia 

zúčastnených osôb o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

➢ O akcii, do 14 kalendárnych dní vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky 

dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. 

V prípade ak  v danom školskom roku materská škola  organizuje Školu v prírode, riadi sa 

podľa osobitnej vyhlášky č 305 /2008Z.z. Vyhláška o škole v prírode v znení neskorších 

predpisov  vyhlášky 204/2015Z.z. 

Lyžiarsky kurz sa riadi podľa vnútornej „Smernice o organizovaní lyžiarskeho výcviku“ č. 

1/2020 zo dňa 29.01.2020. 

3.11. Prerušenie prevádzky materskej školy 

 

➢ V čase vedľajších prázdnin rodičia nahlásia záväzný záujem o prevádzku v triede, 

podpisom svoj záujem potvrdia. 

➢ Z ekonomických dôvodov prevádzka je v čase vedľajších prázdnin realizovaná vo 

vykurovacom období  pri minimálnom počte 15 detí a mimo vykurovacieho obdobia 

pri minimálnom počte 10 detí spravidla v budove SNP 1.  

➢ V zmysle §150 a) školského zákona trvá prevádzka v MŠ počas letných prázdnin prvé 

dva týždne v mesiaci júl. Triedy sa upravia v súlade s prejaveným  záujmom rodičov. 

Dochádzka prihláseného  dieťaťa je v tomto prípade záväzná. 
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3.12. Úhrada príspevkov za dochádzku do MŠ 

 

➢ Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto Spišské Vlachy, je určená Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Spišské Vlachy č.3/2019.Tento príspevok sa uhrádza 

vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v zmysle školského zákona.  

➢ V prípade, že zákonný zástupca požiadal o prerušenie dochádzky dieťaťa, ktoré 

absentovalo v MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní zo zdravotných, prípadne iných 

závažných dôvodov, ktoré zdokladoval alebo škola rozhodla o prerušení prevádzky 

(napr. v čase prázdnin) môže riaditeľka MŠ rozhodnutím určiť alikvotnú čiastku 

príspevku, respektíve rozhodne o odpustení mesačného príspevku za dieťa. 

➢ Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhrádzať príspevok na stravovanie 

dieťaťa v zmysle vyššie uvedeného VZN a všetky príspevky, ktoré sú odsúhlasené 

plenárnym zasadnutím RZ OZ Zrod. 

➢ V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne 

môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť 

o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

➢ Formu úhrady dohodne zákonný zástupca s vedúcou školskej jedálne do 10.septembra, 

zmenu môže zákonný zástupca dohodnúť priebežne. 

 

4. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky o materskej škole za vytvorenie bezpečnostných 

a hygienických podmienok zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa 

§ 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti 

zodpovedá lektor. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch 

materskej školy zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu ich určenej pracovnej 

náplne.  

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet 

pedagogických zamestnancov takto: 

➢ na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca 

➢ na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov 

a jednej poverenej osoby s počtom detí podľa  § 28 ods. 10) školského zákona.  
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Preberanie a odovzdávanie detí medzi učiteľmi  prebieha osobným kontaktom a údaj 

o počte detí sa eviduje písomne s podpismi odovzdávajúceho a preberajúceho učiteľa a to aj 

v prípade krúžkovej činnosti medzi učiteľom  a lektorom. Učiteľ nesmie  nechávať deti bez 

dozoru. Pri presune je povinný deti zrátať, počas výchovno-vzdelávacej činnosti sa venuje 

výlučne deťom, netelefonuje, neprijíma návštevy pri deťoch (riadi sa pokynmi o návštevách). 

V prípade výskytu vážnych situácií bezodkladne informuje riaditeľa, zákonného zástupcu, 

políciu, zdravotnú službu, hasičov a pod. 

Zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa vhodnú obuv na prezutie. Prezuvky majú mať plnú pätu, 

prípadne by mali byť opatrené remienkami na zapínanie a gumenou podrážkou. Šľapky 

s otvorenou pätou nie sú povolené. V prípade pošmyknutia sa  a úrazu pri nevhodnom prezutí 

neberie prítomný zamestnanec na seba zodpovednosť. 

Zamestnanci nemajú zodpovednosť za znečistenie či poškodenie odevu a obuvi dieťaťa. 

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nosiť do materskej školy nebezpečné predmety 

a hračky, mobilné telefóny, tablety, šperky (okrem malých a bezpečných náušničiek u dievčat), 

mince alebo papierové peniaze, kozmetické výrobky a liečivá.  

4.1  Neprevzatie dieťaťa do materskej školy zamestnancom 

 

V zmysle ochrany zdravia ostatných detí a zamestnancov je učiteľ povinný vykonávať 

ranný filter a má právo odmietnuť prevzatie dieťaťa, ktorého zdravotný stav nie je spôsobilý na 

pobyt v kolektíve. Najčastejšie príčiny takéhoto odmietnutia sú – kašeľ, výtok z nosa, zápaly 

očí, infekčné ochorenia, vši a pod.  

V materskej škole nie je dovolené podávať deťom lieky, ani za účelom doliečovania po 

ochorení.  

Zákonný zástupca je povinný informovať učiteľa o zmenách zdravotného stavu dieťaťa.  

 

  4.2  Izolovanie dieťaťa počas pobytu v MŠ 

 

V prípade, že sa u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v materskej škole, 

učiteľ zabezpečí jeho izolovanie od kolektívu, zabezpečí mu dozor, ihneď informuje zákonného 

zástupcu o jeho zdravotnom stave a riaditeľa materskej školy o danom zistení. Zákonný 

zástupca je povinný dieťa bezodkladne prevziať z materskej školy. Prípadnú dezinfekciu 

vykonávajú po pokyne riaditeľa  poverení prevádzkoví zamestnanci.  
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  4.3 Úraz dieťaťa 

 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľ bežným 

spôsobom a informuje zákonného zástupcu písomne záznamom do zošita úrazov. Ak dieťa 

utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľ bezodkladne informuje zákonného 

zástupcu a dohodne s ním spôsob ošetrenia dieťaťa. Informuje riaditeľa materskej  školy. Ak je 

zákonný zástupca nezastihnuteľný, prítomný učiteľ zabezpečí privolanie výjazdovej detskej 

zdravotnej pohotovosti do materskej školy za účelom ošetrenia dieťaťa. V prípade ohrozenia 

života dieťaťa, požiada ktoréhokoľvek zamestnanca o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci 

a súčasne poskytuje dieťaťu prvú pomoc, následne informuje rodiča. 

Materská škola vedie zošit „záznam úrazov“, do ktorého zaznačí  meno a priezvisko dieťaťa, 

deň, hodinu a charakter úrazu, kde k úrazu došlo so stručným popisom úrazu, svedkov úrazu, 

kto vykonával pedagogický dozor v čase úrazu, dátum zapísania do evidencie, zariadenie kde 

bolo dieťa ošetrené. Evidenciu a spracovanie registrovaných úrazov zabezpečuje bezpečnostný 

technik.  

4.4  Opatrenia v prípade pedikulózy 

V prípade zistenia pedikulózy (výskyt vši detskej), zákonný zástupca ihneď informuje 

učiteľa  a riaditeľa materskej  školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľ na odbor epidemiológie 

RÚVZ.  Zákonný zástupca je povinný zbaviť dieťa vší aj všetkých hníd. Je nutné vykonať 

dezinsekciu všetkých členov rodiny účinným dezinsekčným prostriedkom. Prevádzkoví 

zamestnanci vykonajú dezinsekciu matracov, hrebeňov na vlasy, odovzdajú zákonnému 

zástupcovi posteľnú bielizeň na dezinfekciu a výmenu. 

Opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, 

že infekčné ochorenie pominulo.  

 

4.5 Ochrana detí pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím 

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť 

aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí 

a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania, či ohrozovania 

mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť zistený problém v spolupráci s vedením školy, 
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centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, prípadne kontaktovať 

príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

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

maloletých, je dôležité ustanovenie § 12 citovanej vyhlášky, ktoré popisuje súčinnosť školy, 

školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania. Riaditeľa 

materskej školy môže požiadať  súd o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia, 

ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, školského zariadenia 

alebo zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania. Súčinnosťou riaditeľa sa 

rozumie poskytnutie informácie o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu 

rozhodnutia, možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch, aby priebeh výkonu rozhodnutia 

bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, aby pri výkone neboli prítomné iné deti 

a ani ich zákonní zástupcovia. Na rozdiel od predchádzajúcej vyhlášky, v § 13 predmetnej 

vyhlášky sa ustanovuje povinnosť súdu o každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia vrátane 

odňatia dieťaťa spísať zápisnicu, v ktorej sa okrem iného uvádza miesto, čas a predmet konania, 

meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zúčastnil na úkone, meno a priezvisko 

prítomného účastníka konania a jeho zástupcu, mená a priezviská ďalších osôb (teda aj riaditeľa 

školy alebo školského zariadenia), ktoré sa na úkone zúčastňujú, a stručné, výstižné opísanie 

priebehu úkonu.  

 

4.6 Opatrenia proti šíreniu nelegálnych drog 

 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia : 

➢ primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a o ich 

škodlivosti pre ľudské zdravie, 

➢ viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre 

život a zdravie, 

➢ poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 

aktivít a viesť ich k plnohodnotnému životu, kde legálne či nelegálne drogy nemajú 

miesto, 

➢ v prevencii využívať vhodnú literatúru a preventívne výukové programy, 

➢ v celom areáli školy je prísny zákaz fajčiť a požívať alkoholické nápoje, 

➢ dbať na to, aby sa do priestorov školy nedostali nepovolané osoby, zamedziť kontaktu detí 

s cudzími osobami počas pobytu vonku, 
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➢ v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy 

informovať riaditeľa a vykonať okamžité opatrenia.  

 

 

4.7  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 

 

Pre zamestnancov a zákonných zástupcov platí povinnosť šetrného zaobchádzania s majetkom 

školy. Všetky práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku  zamestnanci plnia v zmysle 

pracovnej náplne. 

Prijímanie návštev – Zákonný zástupca si termín stretnutia s riaditeľom alebo vedúcou 

školskej jedálne dohodne telefonicky vopred. Zákonný zástupca smie vstupovať bez sprievodu 

len do priestorov šatní.  Do ostatných priestorov je povolený vstup len so súhlasom riaditeľa, 

resp. v sprievode zamestnanca materskej školy. Pokiaľ má návštevu zamestnanec, je povinný 

požiadať o súhlas riaditeľa školy a dohodnúť s ním podmienky, za ktorých sa návšteva môže 

realizovať. Bez súhlasu riaditeľa  nie je povolený vstup do priestorov materskej školy 

nezamestnaným osobám. Pohyb cudzích osôb v priestoroch materskej školy je povolený len 

v sprievode zamestnanca materskej školy. 

V rámci bezpečnosti a ochrany detí a majetku sú zamestnanci a zákonní zástupcovia 

zodpovední za zatváranie vchodových dverí, bránok a nevpúšťanie do budovy podozrivých 

a neznámych osôb. Pri podozrení sú povinní upozorniť riaditeľa materskej  školy.  

Osobné veci si zamestnanci odkladajú na uzamykateľné miesto.  

Pri odchode z triedy je učiteľ povinný  skontrolovať uzatvorenie okien a dverí.  

Po ukončení prevádzky je poverený prevádzkový zamestnanec povinný prekontrolovať všetky 

priestory a uzamknúť vstupy a bránky.  

 

4.8  Podávanie sťažností 

 

Zákonný zástupca má právo v prípade poškodenia práv jeho dieťaťa, resp. pri nedodržaní 

pracovných povinností zo strany zamestnanca materskej školy podať sťažnosť. Sťažnosť je 

možné podať písomne, resp. ústne s vykonaním písomného záznamu riaditeľom materskej 

školy. Riaditeľ je povinný sťažnosť zaevidovať v zošite „evidencia sťažností, návrhov 

a podnetov“ a sťažnosť, návrh alebo podnet riadne prešetriť, zvážiť opodstatnenosť a prijať 
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opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zákonný zástupca berie na vedomie, že sťažnosť nebude 

riešiť v prítomnosti detí, jeho prejav bude bez zbytočných emócií tak, aby neprišlo 

k nežiaducim vplyvom na detskú psychiku.  

5. 

Záverečné ustanovenia 

Školský poriadok je záväzný dokument pre všetkých zamestnancov materskej školy 

a zákonných zástupcov. Každý zamestnanec a zákonný zástupca je povinný svojim podpisom 

potvrdiť, že sa bude riadiť školským poriadkom materskej školy. V prípade, že zákonný 

zástupca nesúhlasí zo školským poriadkom, nemôže jeho dieťa navštevovať Materskú školu 

SNP 1, Spišské Vlachy a rozhodnutím riaditeľa materskej školy bude ukončená dochádzka 

dieťaťa do materskej školy.  

Porušenie školského poriadku zamestnancami materskej školy bude kvalifikované ako závažné 

porušenie pracovnej disciplíny a v prípade zákonných zástupcov môže riaditeľ školy vydať 

rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky.  

V prípade, ak sa ukáže, že je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť, doplniť alebo 

vypustiť, bude sa to realizovať formou dodatkov k školskému poriadku, ktoré sa číslujú od 1. 

Dodatok je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka. 

 

  

Dátum prerokovania s pedagogickou radou: 22.08.2022 

Dátum prerokovania v Rade školy: 13.09.2022 

Dátum vydania:  14.09.2022 

 

 

Derogačná klauzula: 

Vydaním školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok vrátane všetkých 

jeho dodatkov.  

Zoznam použitých právnych predpisov: 
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Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 

neskorších predpisov . 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

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

stravovania. 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež v znení neskorších predpisov. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy 

Dohovor o právach dieťaťa. 

Materiál  MŠVVaŠ SR číslo 2016-15223/19692:1-10A0 - Vypracovanie školského poriadku 

v materskej škole  

Pracovný poriadok pre pedagogických a prevádzkových  zamestnancov zo dňa 22.8.2022 

Prevádzkový poriadok materskej školy 
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Podpisový hárok 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským poriadkom 

a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu. 

Meno zamestnanca :                                                                  Podpis zamestnanca:  

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