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Časť I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Ul. Hviezdoslavova 

422/3,  ktorej súčasťou je Elokované  pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1, 075 01 Trebišov, 

a to v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov /ďalej len „školský zákon“/ 

 

Školský poriadok patrí k povinnej pedagogickej dokumentácii, ktorú musí mať vypracovanú 

každá materská škola v súlade s § 11 ods. 3 písm. n) 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“). na základe § 153 školského zákona upravuje 

podrobnosti o výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole 

(ďalej len MŠ), pravidlách vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami 

materskej školy, určuje prevádzkový a vnútorný režim materskej školy, charakterizuje 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a podmienky zaobchádzania s majetkom 

školy. Zohľadňuje jednotlivé špecifiká  MŠ, a to najmä v oblasti prevádzky a vnútornej 

organizácie. 

Školský poriadok slúži na ochranu MŠ pred prípadnými problémami, ktoré by mohli 

vyplynúť z nedodržania, resp. nerešpektovania podmienok organizácie. Je dokumentáciou, na 

ktorú je možné odvolať sa v prípade potreby riešenia rôznych sporných situácií. Za jeho 

nedodržiavanie môžu byť určené sankcie, ktoré školu chránia pred prehlbovaním vzniknutých 

problémov. Určuje podrobnosti organizácie MŠ záväzné pre všetky osoby, ktoré v MŠ 

pracujú a každodenne do nej chodia. Určuje pravidlá života v MŠ tak, aby každý poznal svoje 

práva, ale aj povinnosti, a aby ich aj dodržiaval. 

 
Časť II. 

Článok 1 

 

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie 

 

Do materskej školy sa na predprimárne vzdelávanie  prijímajú deti na základe žiadosti 

zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Deti po dovŕšení 

dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné podmienky materiálne, 

personálne a iné potrebné podmienky /dieťa má osvojené základné sebaobslužné činnosti 

a osvojené primerané hygienické požiadavky/ . 

 Do  materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok. 

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka  materskej 

školy po dohode so zriaďovateľom  spravidla od 31.04. do 31.05 príslušného kalendárneho 

roka na hlavnom vchode budovy, webovom sídle, webovom sídle Mesta Trebišov a inom 

dostupnom mieste.  
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Spôsob podania žiadosti 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, písomne poštou, e-mailom, príp.  

elektronicky, ako formulár, atď.  Podmienkou prijatia žiadosti nie je len osobné podanie. 

Povinnosť osobného doručenia žiadosti nie je ustanovená ani v zákone č. 245/2008 Z. z. ani 

vo vyhláške MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Nemusí použiť žiadosť, ktorú si sama materská škola vytvorila. Zákonný zástupca spolu s 

písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj 

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

súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa“).  Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom 

zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, t.j. 

čí je dieťa fyzicky a psychicky  spôsobilé/nespôsobilé  navštevovať materskú školu, obsahuje 

údaje o evidencii dieťaťa v odborných poradniach, /očkovanie, alergie, zdravotné 

znevýhodnenie, iné závažné problémy/, ktoré by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v 

materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného 

alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú. Do 

materskej školy môže byť prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovania. 

Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do 

materskej školy. 

Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania  detí do 

materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy. 

Riaditeľka má plnú kompetenciu rozhodnúť o tom, či prijme, alebo neprijme vyšší počet detí. 

Prijať o tri deti na triedu môže len za predpokladu, ak priestory materskej školy spĺňajú 

požiadavky ustanovené vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z.z. podrobnostiach o požiadavkách 

na zariadenia pre deti a mládež. /1 dieťa- 4m² dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne 

a spálne, ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m² plochy herne. Na jedno ležadlo na 

spanie musí byť zabezpečené najmenej 1,7 m². Na jednu stoličku v jedálni musí byť 

zabezpečené najmenej 1,4 m² plochy jedálne./ 

 Pokiaľ je v materskej škole voľná kapacita, deti sa prijímajú aj v priebehu školského roka. 

 O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 

ods. 13 písm. a/ zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje 

v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z.z. o materskej škole/ ďalej len vyhláška č. 

308/2009 Z.z./. 

Do materskej školy sa prijímajú deti vo vzťahu k príslušnej vekovej kategórii,/t.j. podľa 

vekových skupín zaradených v triede/. Pri nevybavených žiadostiach o prijatie do materskej 

školy z dôvodu nedostatku miesta sa výber detí po uvoľnení miesta riadi kľúčom – podľa 

veku.        

V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len 

výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri 

roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky 

(teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti 

rodičov/zákonných zástupcov  detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom 

plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia 

povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov. 
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Riaditeľka môže vydať: 

- rozhodnutie o zaradení na adaptačný pobyt 

- v rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy s určením adaptačného pobytu dieťaťa 

- rozhodnutie o prerušení dochádzky /možnosť prerušenia dochádzky dieťaťa do materskej 

školy/. 

V čase adaptačného pobytu dohodnúť so zákonnými zástupcami pobyt na -  určitý čas,  

- s časovým vymedzením počas dňa, 

- môže byť ukončený aj skôr. 

Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťaťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom 

zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac 

štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej 

školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže 

dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu 

v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti zdravého dieťaťa, môže riaditeľka  

školy po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do 

materskej školy na dohodnutý čas. Pri adaptácii dieťaťa sa rešpektuje adaptačný program. 

Adaptačný pobyt môže trvať najdlhšie tri mesiace.      

Ak ide o dieťa so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží okrem žiadosti a  potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa – zdravotnej spôsobilosti, aj 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie./CPPP, CŠPP/ 

Rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou 

a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti začlenenia 

dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí 

vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter 

postihnutia dieťaťa. Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole 

umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke školy. 

Dodržiava sa ustanovenie § 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z., podľa ktorého „Ak sa 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa 

ďalej navštevuje školu, do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej 

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

na prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole – 

riaditeľovi školy; písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.“  

U dieťaťa so zdravotným znevýhodnením môže predchádzať diagnostický pobyt  

dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne 

s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti 

dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na 

základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do  materskej školy 

(na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky. Diagnostický pobyt nesmie trvať dlhšie 

ako tri mesiace v bežnej triede.  

Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

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

komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, pričom sa najvyšší počet detí 

v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.    

 Výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky musí 

predložiť zákonný zástupca  riaditeľke MŠ, aby sa mohli stanoviť adekvátne individuálne 

formy a metódy práce a  vypracovať individuálny rozvojový program vo výchovno-

vzdelávacej práci s dieťaťom, s ktorým bude rodič oboznámený. 

V zmysle § 28, ods.13 Školského zákona ak riaditeľ materskej školy alebo príslušné 

školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného  
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dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy 

a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom 

súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi 

iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu 

vzdelávania svojho dieťaťa o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. 

Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelaní.  

          Predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole sa môže uskutočňovať so 

súhlasom riaditeľky školy aj s priamou účasťou zákonných zástupcov na výchove a vzdelaní 

s dodržaním náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravotníctva a ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci „ fyzickej osoby“, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa 

na jeho pracovisku alebo v jeho priestoroch /adaptácia, začlenené dieťa/.  

Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa (vrátane určenia konkrétnej formy výchovy 

a vzdelávania – celodenná, niekoľko hodín, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a 

vzdelávaní atď.) je potrebné dôsledne preskúmať všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli 

mať vplyv na ich rozhodnutie. 

 Ak dôjde k zmene zdravotného stavu dieťaťa počas pobytu v materskej škole a  zmene 

poskytovania zdravotnej starostlivosti napr./ telesný postih, diabetes,/ t.j. u detí so zdravotným 

oslabením môže riaditeľka pristúpiť k zmene formy výchovy a vzdelávania dieťaťa 

v materskej škole t.j. s celodennej  na poldenný pobyt po dohode s rodičom dieťaťa. 

Školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie. V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva je možné riešiť stravovanie dieťaťa 

donáškou stravy rodičmi, čo umožňuje vyhláška o školskom stravovaní. Ak dôjde k zmene 

zdravotného stavu dieťaťa počas pobytu v materskej škole a nie je možné dieťaťu poskytovať 

stravu pripravovanú v školskej jedálni, môže škola pristúpiť k zmene formy výchovy 

a vzdelávania dieťaťa v materskej škole, t.j. s celodennej  na poldenný pobyt po dohode 

s rodičom dieťaťa. V ojedinelých prípadoch po predložení žiadosti zákonného zástupcu 

dieťaťa o výnimku v stravovaní vedeniu školy na základe správy od odborného lekára – 

gastroenterológa, môže škola požiadať RÚVZ o súhlas zabezpečovať stravu pre dieťa iným 

spôsobom.  

 Rodičia spolu s lekárom dieťaťa pre deti zdravotne oslabené navštevujúce  materskú 

školu, t.j.,  ktoré musia na základe odporúčania lekára užívať dlhodobo aj v priebehu dňa pre 

život nevyhnutné lieky upravia podávanie liekov. Podávanie liekov v materskej škole nie je 

súčasťou plnenia pracovných povinností učiteliek. Lieky podáva rodič, alebo lekárom 

preškolená osoba za podmienok ktoré stanoví, alebo osoba ktorá je odborne spôsobila a má 

súhlas alebo poverenie rodiča zdravotne oslabeného dieťaťa. Lieky sa aplikujú v miestnosti, 

bez prítomnosti ostatných detí. Osobitne sa vedú záznamy o nevoľnosti /čas/ dieťaťa počas 

dňa. Ak sa zdravotný stav dieťaťa zhoršuje, po dohode s rodičom dieťaťa môže riaditeľka 

pristúpiť k zmene formy výchovy a vzdelávania dieťaťa v materskej škole t.j. z celodennej  na 

poldenný pobyt. 

Do materskej školy možno prijať aj dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia 

povinnej školskej dochádzky. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky riaditeľom základnej školy a následné predloženie tohto rozhodnutia 

zákonným zástupcom riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla, aby riaditeľ 

materskej školy mohol „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto v materskej škole, aj keď mu 

žiadny právny predpis neukladá povinnosť mať túto „rezervu“, predsa len, z etického 
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 hľadiska, keďže to dieťa doposiaľ navštevovalo materskú školu, sa to odporúča.  

 V prípade dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak 

zákonný zástupca prinesie/predloží rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky. V čase, keď je dieťa ešte riadnym dieťaťom materskej školy, nejde  nové prijatie, 

ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a preto zákonný zástupca 

ani nie je povinný predložiť riaditeľovi materskej školy opätovne žiadosť o prijatie spolu s 

 potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.    

V prípade, ak má zákonný zástupca záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým 

plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľovi 

materskej školy: žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o 

zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,  rozhodnutie o dodatočnom 

odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a vyjadrenie príslušného odborného lekára, ak ide o dieťa so zmyslovým a 

telesným postihnutím. 

Spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytnúť zákonným zástupcom v písomnej 

podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom 

stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.) a tiež 

informovať zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľ po nástupe dieťaťa do 

materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie 

konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi 

k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy 

výchovy a vzdelávania (§ 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.) príp. že po predchádzajúcom 

opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď 

o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení 

predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje 

podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu 

výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia. 

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

školského roku dostane rodič s pravidla v priebehu júna príslušného kalendárneho roka. 

V prípade prijímania v priebehu školského roka spravidla do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 

Rajonizácia pri materských školách neplatí. Dieťa nemusí chodiť do materskej školy 

v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie. 

Riaditeľka vydáva rozhodnutia: 

- o prijatí dieťaťa – § 5 ods. 14 písm. a) 

- o zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt – § 5 ods. 14   písm. b) 

- o prerušení dochádzky dieťaťa – § 5 ods. 14 písm. c) 

- o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania – § 5 ods. 14 písm. d) 

- ak zákonný zástupca alebo dieťa opakovane porušuje školský poriadok vydaniu tohto 

rozhodnutia predchádza opakované písomné upozornenie zákonného zástupcu na 

porušovanie školského poriadku dieťaťom, alebo zákonným zástupcom , ktoré predchádza 

vydaniu rozhodnutia o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. Zákonný 

zástupca je upozornený na eventualitu – vydanie rozhodnutia o predčasnom ukončení 

predprimárneho vzdelávania a vydá o tom rozhodnutie, 

- o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s predprimárnym vzdelávaním – § 5 ods. 14 písm. e) 
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 Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle VZN Mesta Trebišov č. 150/2017 o určení 

mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľka po 

predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa 

do materskej školy.  

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania sa nevydáva 

- po písomnom, telefonickom, e-mailovom, či ústnom oznámení o ukončení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy, z dôvodu napr., že sa sťahujú, že bude navštevovať inú materskú 

školu, 

- triedna učiteľka uvedenú skutočnosť zaznamená na štvrtej strane osobného spisu, v časti - 

záznamy a poznámky, 

- zo záznamu musí byť zrejmé „kto, čo, kedy a ako“ v súvislosti s informáciou o ukončení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy oznámil riaditeľke materskej školy následne – osobný 

list – považuje za uzavretý a archivuje ho v súlade s registratúrnym poriadkom materskej 

školy. 

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. S účinnosťou od školského roku 2017/2018 sa vydáva osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania len na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia. 

 

Článok 2 

 

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,  

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami  

a ďalšími zamestnancami materskej školy 

Dieťa má právo na: 

- V zmysle Deklarácie práv dieťaťa máju byť rešpektované práva dieťaťa vo všetkých  

organizačných formách počas celého pobytu detí v MŠ.  

- bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

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

zákone, 

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav, 

- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušností, 

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním, 

- výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

násiliu, 

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

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

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

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území SR a deťom žiadateľov o udelenie 

azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelanie a stravovanie za tých 

istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. 

 

 

     7 



Dieťa je povinné: 

- dodržiavať školský poriadok materskej školy, 

- chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu 

a vzdelanie, 

- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, 

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

osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

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

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo na: žiadať, 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, 

- oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom, 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

- na informácie o denných činnostiach, aktivitách predprimárneho vzdelávania, ktorých sa 

dieťa zúčastnilo, 

- rozhodnúť o účasti svojho dieťaťa na rôznych aktivitách MŠ /výlety, exkurzie, škola 

v prírode/ k tomu predchádza podpis informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý 

obdrží v triede od triednej učiteľky, 

- rozhodnúť o dĺžke pobytu dieťaťa v materskej škole, 

- rozhodnúť o začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa a žiadať odklad 

povinnej školskej dochádzky, spolupracovať s triednou učiteľkou a odborným poradenstvom, 

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, na záznam 

z konzultácie s dodržaním ochrany osobných a citlivých údajov, 

- zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej 

školy, 

- vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov 

samosprávy. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

- dodržiavať pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími   

zamestnancami materskej školy, 

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

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

vzdelávacie potreby, 

- sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o dianie v MŠ, spolupracovať s učiteľkami  v záujme 

spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení, 

- dieťa obliekať podľa počasia (dážď, sneh, slnko,...) dávať vhodný odev, obuv, nedávať 

dieťaťu žuvačky, cenné predmety. Pokiaľ si dieťa prinesie do materskej školy hračku, MŠ za 

jej stratu nezodpovedá.  

- rešpektovať zákaz nosenia si nápojov do MŠ pokiaľ sa nejedná o plánovanú aktivitu detí, 

- na prezúvanie do triedy zabezpečiť obuv fixujúcu členok, 

- všetky veci dieťaťa označiť menom a ukladať na jemu určené miesto,  
informovať materskú školu pravdivo o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

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

priebeh výchovy a vzdelávania /napr. upozorniť učiteľku triedy na ochorenie iného dieťaťa ak  

mu je ta skutočnosť známa z dôvodu skvalitnenia spolupráce školy a rodiča a tým 

predchádzať ochoreniam detí v kolektíve/, 
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- rodič nevstupuje do priestorov triedy bez vyzvania učiteľky, 

- rodič je povinný dodržiavať zásady etického správania sa v areáli materskej školy vo vzťahu 

k vlastnému dieťaťu, iným deťom, personálu a rodičom, 

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

zákonný zástupca povinný triednej učiteľke a zástupkýni oznámiť dôvod neprítomností 

písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, 

- zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho 

procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom“ K týmto podmienkam patrí aj čas 

prevádzky materskej školy, 

- v prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené 

preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať 
triednu učiteľku, informovať riaditeľku MŠ, zástupkyňu riaditeľky MŠ, 

- počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností materská škola 

dbá na riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to 

bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a 

povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho 

z nej vyzdvihnúť. 

- riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy počas 

prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému 

dieťaťu zachovávajú neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého 

dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak 

si ho od materskej školy vyžiada, obsah tohto stanoviska neposkytujú žiadnemu z dotknutých 

rodičov ani na ich žiadosť,  

- v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako 

rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná 

úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa, 

- v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý 

zastupuje dieťa v bežných veciach, škola poučí rozvedených rodičov o tom, že materská škola 

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

v bežných veciach (napr. každodenná príprava dieťaťa do materskej školy, zabezpečenie 

krúžkovej činnosti atď.) zastupovať, 

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

mravmi, 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, 

- pravidelne uhrádzať príspevky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na  

čiastočnú mesačnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3  školského 

zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole, stravné. 
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Článok 3 

 Príspevky od zákonných zástupcov detí 

 

Príspevkov od zákonných zástupcov detí na  čiastočnú mesačnú úhradu výdavkov 

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

škole zriadenej mestom  na jedno dieťa nad tri roky sumou 15,00 €, za dieťa od dvoch do 

troch rokov na jedno dieťa sumou 50,00 € v zmysle Dodatku č.1 k VZN Mesta Trebišov č. 

150/2016, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2017. 

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa: 

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky  

   v hmotnej núdzi, 

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

- 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 na základe 

žiadosti o neplatenie/. 

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, 

riaditeľka materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok 

na základe žiadosti zákonného zástupcu.      

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktoré sa v materskej škole stravuje schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Trebišove  VZN Mesta Trebišov, č. 14./2018 o určení mesačných príspevkov 

od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách v súlade s § 140 

ods. 9 školského zákona, v zmysle ktorého činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň:  

celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,19 €  

- z toho desiata: 0,26 € 

- obed: 0,64 € 

- olovrant:0,22 € . 

Čiastočný príspevok na stravovanie dieťaťa sa neuhrádza ak: 

- je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

- je rozhodnutím určená hranica životného minima. 

Príspevok sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci šekom, alebo prevodom z účtu.  

Ak poplatky za školné a stravné zákonný zástupca opakovane uhrádza v neskoršom termíne 

a poplatky sú v omeškaní aj po ústnom upozornení triedneho učiteľa, riaditeľka školy 

v termíne do dvoch týždňov písomne upozorní rodiča na porušovanie školského poriadku. Ak 

by sa poplatok neuhradil ani po upozorneniach, riaditeľka školy môže pristúpiť 

k predčasnému ukončeniu dochádzky dieťaťa do materskej školy.    

   

Dieťa prihlásené na stravovanie odoberá: 

a/ pri celodennej výchove a vzdelávaní - D, O, Ol 

b /pri  poldennom pobyte na výchove a vzdelávaní - D,O 

c/ v čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole – D,-  D,O. 

 

Tento príspevok sa uhrádza do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 
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Riaditeľka upozorní zákonného zástupcu na prípadné porušenie školského poriadku 

v ktoromkoľvek bode. Po opakovanom porušovaní a písomnom upozornení zákonného 

zástupcu môže riaditeľka rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

 

Článok 4 

Charakteristika materskej školy, prevádzka a vnútorný režim materskej školy, organizácia 

tried, prevádzka tried, dochádzka detí do MŠ,  preberanie detí, neprítomnosť dieťaťa, 

ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ 

 

 Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

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

predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

Materská škola je  10 - triedna s celodennou  výchovou a vzdelávaním poskytuje 

predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou a deťom so zdravotným znevýhodnením. Materská škola 

poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.  

Materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ 

vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách. 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 - je umiestnená v účelovej budove. Pozostáva 

z troch pavilónových častí. V dvoch pavilónoch sú štyri triedy. Na prízemí dve triedy 

s príslušnými priestormi, prípravné kuchynky, miestnosti pre zamestnancov, šatne pre deti. Na 

poschodí sú dve triedy s príslušnými priestormi, prípravné kuchynky, miestnosti pre 

zamestnancov, šatne pre deti. Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou. Na prízemí je 

riaditeľňa, kancelária zástupkyne riaditeľky - zborovňa, kancelária VŠJ a  administratívnej 

zamestnankyne. Spojovacou chodbou sú pavilóny spojené s prevádzkovou časťou, kde sa  

nachádza školská kuchyňa s príslušnými priestormi, kočikáreň, kotolňa. Škola je umiestnená 

v účelových  budovách, ktorých priestory sú účelne kapacitne a hygienicky využité. Školský 

dvor sa delí na dve časti, predný a zadný, oddychovú a hrovú časť. Deťom slúži vonkajšie 

WC a umyváreň. Základná požiadavka detského ihriska a pieskoviská je dodržaná. Za 

vedenie Knihy pieskovísk a Knihy detského ihriska zodpovedá MŠ.  

Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1 je umiestnené v účelovej budove, ktorá je 

v strede mesta. Pozostáva z troch pavilónových častí. V I. pavilóne sú umiestnené štyri triedy. 

V pavilóne II. Sú umiestnené 2 triedy. V pavilóne III. sa nachádzajú prevádzkové priestory – 

kuchyňa, školská jedáleň, sklady, kancelária VŠJ, šatne, kancelária zástupkyne riaditeľky 

školy, kancelária ekonomického úseku a PaM. 

Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou. Poschodia a prízemie jednotlivých 

pavilónov spájajú vnútorné schodištia. Škola je umiestnená v účelových  budovách, ktorých 

priestory sú účelne kapacitne a hygienicky využité. Školský dvor sa delí na dve časti, predný 

a zadný, oddychovú a hrovú časť. Deťom slúžia 2 vonkajšie WC a 2 umyvárne. Základná 

požiadavka detského ihriska a pieskoviská je dodržaná. Za vedenie Knihy pieskovísk a Knihy 

detského ihriska zodpovedá MŠ. 
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Riaditeľka  materskej školy: Irena Sotáková 

Konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohodnutí sa, nakoľko riaditeľka školy má určený 

úväzok priamej práce s deťmi, vykonáva hospitačnú, kontrolnú, manažérsku a  

administratívnu činnosť na dvoch pracoviskách. 

Konzultácie denne, po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí.  

      

Zástupkyňa riaditeľky MŠ Hviezdoslavova 422/3: Mária Kmeťová    

Konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohodnutí sa, nakoľko sa vykonáva hospitačná,  

kontrolná a  administratívna činnosť t.j., denne, po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí.  

   

Zástupkyňa riaditeľky MŠ na  Elokovanom pracovisku 1. decembra: Mgr. Iveta Juričová 

Konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohodnutí sa, nakoľko sa vykonáva hospitačná,  

kontrolná a  administratívna činnosť t.j., denne, po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí.  

         

VŠJ na Ul. Hviezdoslavovej a Ul. 1. decembra: Mgr. Miroslava Vargaeštoková  

Konzultačné hodiny: po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí, každý druhy deň 

striedavo v obidvoch ŠJ. 

 

Riaditeľka určuje pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa. Triedny učiteľ 

zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie o deťoch. Predkladá 

ju ku kontrole zástupkyni riad. školy. Triedny učiteľ zabezpečuje triednu agendu, vytvára 

podmienky pre začlenené dieťa. Spolupracuje so zákonným zástupcom a príslušným 

poradenským zariadením. 

 

 Konzultácie učiteliek pre zákonných zástupcov detí v oblasti výchovy a vzdelávania  

 Rodičia, príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými 

zamestnancami, triednymi učiteľkami na požiadanie, vo vopred dohovorenom čase a v čase 

učiteľkinej nepriamej činnosti s deťmi. Informácie o deťoch poskytujú učiteľky bez 

prítomnosti dieťaťa. 

Učiteľka je povinná s rodičmi konzultovať správanie sa dieťaťa v materskej škole, 

prípadné výchovné, zdravotné, adaptačné problémy. Výsledkami s konzultácií je povinná 

oboznámiť zástupkyňu riaditeľky školy a riaditeľku školy z dôvodu určenia ďalšieho postupu 

spolupráce s rodičmi a odbornými inštitúciami. Konzultácie sú ústne, pri závažnejších 

problémoch sa vyhotovujú aj v písomnej forme. Záznamy v písomnej forme sa vyhotovujú aj 

vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý rodič 

v predchádzajúcom čase bol upozornený. Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu 

rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti 

pedagogického pôsobenia na dieťa.   

Konzultačné hodiny: podľa  dohodnutia sa s rodičmi.  

Obmedzenie, prerušenie, úsporný režim chodu materskej školy 

V čase letných prázdnin sú prevádzky  materskej školy prerušené s hygienických 

dôvodov najmenej na tri týždne. V tomto období podľa dispozícií riaditeľky  materskej školy 

vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, hračiek  

pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú NV a dovolenku podľa plánu dovoleniek. 

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ materskej školy oznamom zákonným zástupcom detí 

a zriaďovateľovi spravidla dva mesiace vopred.  

V čase dôvodného prerušenia prevádzky môžu deti striedavo navštevovať Materskú školu na 

Ul. Hviezdoslavovej 422/3 a Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1. 
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 Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, 

ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku./ 

technické dôvody- odstávka vody, elektrickej energie a pod./      

 V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky 

a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami RÚVZ a nariadeniami zriaďovateľa. 

Počas školských prázdnin rodičia písomne vyjadrujú svoj záujem o prevádzku MŠ. Pokiaľ 

záujem nepresiahne 50% prevádzka bude iba obmedzená na zodpovedajúci počet tried  

/22 detí – 1 trieda/, pokiaľ nepresiahne 25%, prevádzka bude z ekonomických dôvodov 

prerušená / napr. vianočné prázdniny a pod./ . 

Rodičia jednotlivých materských škôl záujem, prípadne nezáujem o prevádzku 

materskej školy v čase letných, jesenných, vianočných a jarných prázdnin v základných 

školách vyjadria v prieskumnom monitore svojím podpisom. Na základe jeho výsledku 

riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prerušení, alebo obmedzení prevádzky materskej školy 

so súhlasným stanoviskom zriaďovateľa. V predstihu o tomto rozhodnutí informuje rodičov. 

Počas prerušenej prevádzky zamestnanci čerpajú NV, dovolenky a vykonávajú náhradnú 

činnosť v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku materskej školy Hviezdoslavova. 

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do 

materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka 

školy môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých pavilónoch. Spájajú sa tie triedy, kde je 

to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej 

výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením 

náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky. V prípade zastupovania zamestnancov počas 

neprítomnosti na pracovisku, môže riaditeľka školy zabezpečovať zastupovanie 

zamestnancami  obidvoch pracovísk.       

Zaraďovanie detí do tried  

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo 

rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona.  

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla 

podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých 

tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to 

kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade (preradenie počas 

školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa 

počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o 

preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.  

Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa školského zákona je:  
a) 20 v triede pre 3 až 4 ročné deti 

b) 21 v triede pre 4 až 5 ročné deti  

c) 22 v triede pre 5 až 6 ročné deti 

d) 21 v triede pre 3 až 6 ročné deti  

Trieda 2-3 ročných detí sa zriaďuje od – 10 detí. 

Ak sa do bežnej zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno 

dieťa. Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, riaditeľka školy najvyšší počet 

detí v triede môže zvýšiť o počet detí 3. 

  

1.Organizácia tried a vekové zloženie detí: 

 

Pracovisko MŠ, Ul. Hviezdoslavova 422/3, Trebišov 

 Pavilón A - prízemie :  1. trieda:       5-6-ročné deti      

                            3. trieda:       2-3-ročné deti      

Pavilón B - poschodie :  2. trieda:      3-4-ročné deti      

                                 4. trieda:    4-5-ročné deti       
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Elokované  pracovisko MŠ Ul. 1. decembra 863/1, Trebišov 

Pavilón 1 - prízemie:    1. trieda:       2-3-4-ročné deti          

                       2. trieda:       4-5-ročné deti          

    - poschodie:  3. trieda:       4-5-6-ročné deti       

                                     4. trieda:        5-6-ročné deti       

Pavilón 2 - prízemie:    5. trieda:       3-4-ročné deti       

    - poschodie:  6. trieda:        2-3-ročné deti – kapacita 15 detí 

 

Prevádzka materskej školy je od 06.15 hod. do 16.45 hod. 

 

Jednoznačne vymedzený čas prevádzky materskej školy od 06.30 hod. do 16.30 hod. 

je určený ako hraničný, to znamená, že ani pred týmto časom, ani po jeho uplynutí, nesmú 

byť deti v materskej škole.  

 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v 

jednoznačne vymedzenom čase od 06.30 hod. do 16.30 hod.  

 

Elokované pracovisko na Ul. 1.Decembra 863/1 zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v 

jednoznačne vymedzenom čase od 06.30 hod. do 16.30 hod.  

 

2. Prevádzka tried: 

Vzhľadom na úväzok pedagogických zamestnancov v priamej práci s deťmi je zabezpečené 

schádzanie detí v jednej triede podľa rozpisu služieb. 

- ranná služba od 6.30 hod. do 7.15 hod. 

- poobedňajšia služba od 16.15 hod. do 16.30 

Na prízemí je oznámené, ktorá trieda má uvedenú dvojtýždennú službu. Pravidelné 

striedavanie učiteliek na ranné a obedňajšie služby je dopredu rozpracované a evidované 

v harmonograme práce pedagogických zamestnancov.  

 

Schádzanie detí:  Pracovisko MŠ Ul. Hviezdoslavova 422/3 

Pavilón A - prízemie:    1. trieda 6.30 – 7.15 hod. 

Od 7.15 hod.- deti preberajú učiteľky jednotlivých tried   

Elokované  pracovisko MŠ Ul. 1. decembra 863/1    
Pavilón 1  - prízemie:  2. trieda: 6.30 – 7.15 hod. 

Od 7.15 hod. - deti preberajú učiteľky jednotlivých tried 

Od 7.30 hod. – preberajú učiteľky z 1. triedy 

Pavilón 2  - prízemie:  6. trieda: 6.30 – 7.30 hod. 

Od 7.30 hod. – preberajú učiteľky z 6. a 5. triedy striedavo 

     

Rozchádzanie detí: Pracovisko MŠ  Ul. Hviezdoslavova 422/3 

Pavilón A - prízemie: 1. trieda 16.15 – 16.30 hod. 

Elokované  pracovisko MŠ Ul. 1. decembra 863/1 

Pavilón 1 - prízemie:  2. trieda 16.15 – 16.30 hod. 

O 16.00 hod. – odovzdávajú učiteľky deti z  1. triedy do 2. triedy  

O 15.30 hod. – odovzdávajú učiteľky deti z  5. triedy do 6. triedy 

striedavo 

Harmonogram pracovného času všetkých zamestnancov MŠ je vyvesený na nástenke pre 

zamestnancov. Zodpovednosť za rozpracovanie, kontrolu jeho dodržiavania, ako aj evidencie 

práce pedagogických zamestnancov mimo pracovného úväzku priamej práce s deťmi majú na 

starosti zástupkyne riaditeľky školy. 
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       Čas 
                                                      ROZPIS DENNÝCH  ČINNOSTI 

      3-4- ročné deti so zaradením 2-ročných detí 

6. 30 

 

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí; zdravotné cvičenie; vzdelávacie 

aktivity 

schádzanie detí; hry a činnosti podľa voľby deti,(podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo 

i nepriamo usmernené); plánovanie/navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne 

činnosti a aktivity; vzdelávacie aktivity; osobná hygiena; individuálne jazykové chvíľky; ranný kruh – 

rozhovory, diskusie atď., 

 

8. 45 - 9. 15 

 

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie) 

 

9. 15 – 11. 15 

vzdelávacie aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., 

aktivity realizované formou hry 

 pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym 

zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.), 

 

11. 15 – 11.45 

 

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie) 

 

11.45 – 14. 15 
osobná hygiena, odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie, 

- príprava na odpočinok -literárne, hudobné chvíľky a rozhovory 

14. 15 – 14. 45 osobná hygiena, olovrant 

14. 45 – 16. 30  
Hry a činnosti podľa voľby detí– individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené; jazykové 

chvíľky; vzdelávacie aktivity; hodnotenie dňa 

Čas 
           ROZPIS DENNÝCH  ČINNOSTI 

                                                                              4-5-6-ročné  

6.30 

 

Príchod detí do MŠ, privítanie,  hry a činnosti podľa výberu detí; zdravotné cvičenie; vzdelávacie 

aktivity 

schádzanie detí; hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo 

usmernené); plánovanie/navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; 

vzdelávacie aktivity; osobná hygiena; individuálne jazykové chvíľky; ranný kruh – rozhovory, diskusie 

atď., 

 

   8.45 – 9.15 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie) 

9.15. -  11.45 

vzdelávacie aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., 

aktivity realizované formou hry 

pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym 

zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.) 

 

11.45 – 12.15 

 

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie) 

 

12.15 – 14.15 

osobná hygiena, odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie 

- príprava na odpočinok -literárne, hudobné chvíľky a rozhovory/ v starších vekových skupinách 

postupné skracovanie odpočinku/ 

14.15 – 14.50 osobná hygiena, olovrant 

14.50 – 16.30  
Hry a činnosti podľa voľby detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené; jazykové 

chvíľky; vzdelávacie aktivity; hodnotenie dňa, krúžková činnosť, nadštandardné aktivity 



3. Denný poriadok 

Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. 

Rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Usporiadanie denných činností, 

pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. 

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy. 

      

Usporiadanie denných činností zabezpečuje:  

 vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),  

 dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),  

 vytváranie časového priestoru na hru a učenie dieťaťa,  

 dodržiavanie pevného stanoveného času na činnosti zabezpečujúcu životosprávu.  

V dennom poriadku sa striedajú:  

 hry a činnosti podľa výberu detí,  

 zdravotné cvičenie, 

 vzdelávacie aktivity,  

 pobyt vonku,  

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).  

 

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke 

rovnocenné.  

Usporiadanie denných činností, ktoré sa pravidelne opakujú má materská škola 

rozpracované vo forme denného poriadku.   

 

4. Dochádzka detí do MŠ a preberanie detí – čas prevádzky 

         Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla od 6.30 hod. do 8.00 hod. 

a prevezme ho spravidla po 15.00 hod do 16.30 hod. 

Neodôvodnený neskorší príchod nemá narúšať plynulosť každodennej výchovno-

vzdelávacej činnosti, ani bezpečnosť a zdravie detí ostatných detí.  

Odchádzaním od prítomných detí k dverám kvôli neskoro prichádzajúcim deťom sa vytvára 

priestor na možné ohrozenie detí v triede, ktoré na nevyhnutný čas zostávajú bez dozoru. 

  Dieťa od rodičov preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po 

odovzdanie  rodičovi /inej splnomocnenej osobe – od 10 rokov/ alebo pedagógovi, ktorý ho 

v práci strieda. Rodič preberá plnú zodpovednosť za svoje dieťa po prevzatí dieťaťa 

z materskej školy inou osobou. Preberanie detí medzi učiteľmi v čase schádzania je možné len 

písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdajúceho 

učiteľa. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej 

školy, zamestnancom známe, musia byť uvedené v splnomocnení vydanom materskou školou, 

ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku v zmysle § 7 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 o materskej škole. 

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

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

kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna 

z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné 

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

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

mimo služobného času zamestnancov. 

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

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

zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po  
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predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej 

oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods.1 č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný ÚP SVa R. 

     

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ  

 - ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný 

zástupca,  

- ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, 

vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, materská škola požaduje od zákonného zástupcu 

potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa v materskej 

škole.  

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas 

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

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

dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 

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

„potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“. Zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od 

lekára. 

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

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

Potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. slúži len na 

ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu 

ochorenia. Potvrdenie od lekára, ospravedlňujúce neprítomnosť dieťaťa na výchove a 

vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia si nemožno mýliť s potvrdením o 

zdravotnom stave dieťaťa/zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve (jeho súčasťou 

je aj informácia o povinnom očkovaní v súlade s § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.), ktoré 

predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy (ako 

súčasť žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole) a vyžadovať 

ho od rodiča napr. po nástupe dieťaťa do materskej školy po prerušení prevádzky materskej 

školy napr. v čase letných prázdnin. 

 

Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. materská škola je povinná:  

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej 

školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prijatím dieťaťa do 

materskej školy a viesť dennodennú evidenciu v rannom filtri. Učiteľka denne pri rannom 

prijímaní dieťaťa zisťuje, či dané dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, ako sú 

nádcha, kašeľ, vyrážky, teplota, zápal očných spojiviek, hnačka, zvracanie a pod. V prípade 

zistenia nejakého príznaku, informuje rodiča, resp. osobu, ktorá ráno dieťa do materskej školy 

priviedla, že dieťa nemôže prijať, pretože má podozrenie na akútne ochorenie. 

 b) zabezpečiť, aby službukonajúca učiteľka prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na 

základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,  

 c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky 

akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa.   

Ráno pri príchode je rodič povinný informovať pani učiteľku o zdravotnom stave 

dieťaťa o každej zmene, ktorá sa s dieťaťom stala v čase, keď bolo doma (napr. nechutenstvo, 

zlý spánok ...) 

Do MŠ neprijímame dieťa s antibiotikami. V materskej škole je zákaz podávania 

liekov, okrem liekov život zachraňujúcich. Tieto lieky podáva rodič so súhlasom učiteliek 

a za podmienok, ktoré stanoví lekár.  
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V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. učiteľka materskej školy 

môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do 

materskej školy. 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. 

 V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom 

postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí 

(napr. nechá ho niekoľko dní doma  a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.).   

Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie o zdravotnom 

stave dieťaťa, ktoré učiteľka materskej školy odmietla prevziať po zistení, že jeho zdravotný 

stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy (na základe realizácie ranného filtra). Ak 

dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske 

vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od lekára) 

alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou. 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 

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

oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.  Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä: choroba,  lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy, rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri 

príznakoch ochorenia počas dňa,  mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle 

prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,  mimoriadne udalosti v rodine 

alebo účasť dieťaťa na súťažiach. 

V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Neprítomnosť 

dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho 

zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže 

vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti.      

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, /osobne u vyučujúcej 

učiteľky, vhodením lístočka s uvedením mena a priezviska stravníka do určenej schránky, 

v zošite evidencie, alebo telefonicky/najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa.  

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

Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s triednym učiteľom 

materskej školy, vedúcou školskej jedálne v zmysle žiadosti na školské stravovanie, ktorú pri 

prijímaní dieťaťa do materskej školy podal rodič na stravovanie. Vážnejšie problémy 

v stravovaní dieťaťa musí rodič a triedna učiteľka prekonzultovať s vedením materskej školy.  

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

stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí (napr. aby neobmedzil pobyt 

detí vonku a pod.). 

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, 

je zákonný zástupca povinný podať žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá 

musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od gastroenterológa. Po prerokovaní 

požiadavky VŠJ s vedením školy a RÚVZ sa pristúpi k vytvoreniu možných podmienok len 

v zmysle § 8, ods. 3. písm. b, vyhlášky č. 527/2007 Z.z. ŠJ nepripravuje diétne stravovanie. 

Po vzájomnej dohode zákonných zástupcov, riaditeľa školy a vedúcej ŠJ, je možné 

v ojedinelých prípadoch už chodiaceho dieťaťa individuálne donášanie hotovej diétnej stravy, 

ktoré zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa v zmysle prevádzkového poriadku ŠJ a len na 

základe posúdenia lekára so špecializáciou v príslušnom zdravotnom odbore a schválené 

RÚVZ v Trebišove. 
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Školská jedáleň umožňuje výnimky v stravovaní vynechaním niektorých 

potravinových komponentov a nahradením komponentov pri šetriacej diéte (mlieko na pitie, 

ovocie...) na základe lekárskeho odporúčania pre dieťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje 

osobitné stravovanie.  

VZN Mesta Trebišov č. 150/2016 a jeho Dodatku č.1-14/2018. 

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič 

dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní, oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom 

nástupe dieťaťa do materskej školy predloží ospravedlnenie o neprítomností.  

 

Článok 5 

Vnútorná organizácia v materskej škole 

 

1. Organizácia v šatni 

 Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 do 

8.30 hod. a od 14.30 do 16.30 hod.  Pred vstupom do  šatne  materskej školy použijú 

ochrannú obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci 

s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú  

úpravu šatne  zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu do triedy 

určený prevádzkový zamestnanec.  

Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt 

vonku i po jeho skončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej 

skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby. 

Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, podľa počasia. 

(možné je deťom dávať do materskej školy tepláky, ktoré si ráno v šatni prezlečú, náhradné 

spodné prádlo /na prezutie sa odporúča pevná obuv.       

Deti nesmú nosiť do materskej školy prstienky, retiazky, ani iné ostré predmety, aby neohrozovali 

seba a kamarátov.  

Všetky osobné veci musia byť označené menom a priezviskom (prezuvky, uterák, pyžamo a 

pod.). 

2. Organizácia v umyvárni 

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

zavesený na háčiku, 5-6-ročné deti zubnú  kefku označenú svojou značkou. Zubná kefka sa 

vymieňa pravidelne a aj po chorobe dieťaťa. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie 

hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec.

  Deti  sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorý ich učí základným 

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

uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných 

a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.  

Rodičia vstupujú do detskej umyvárne a WC len v návlekoch. Nepoužívajú školské 

WC (len v nutných prípadoch). 

 3. Organizácia pri jedle 

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

vedúca  školského stravovania. Ďalej zabezpečuje  zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. 

Jedlo sa  deťom podáva v triedach vyhradených v čase podávania stravy na jedálne. Prvá 

etapa od 11.15 hod. do 11. 45 hod. a druhá etapa od 11.45 hod. do 12.15 hod. Pri výdaji stravy  

sa prihliada na psychohygienu (uprednostňujú sa deti  mladších vekových skupín). 

Za organizáciu a výchovný proces pri stolovaní zodpovedajú učiteľky tried. Učiteľky vedú 

deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom 

uplatňujú individuálny prístup k deťom.  
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Počas jedla učiteľ deti nenásilne usmerňuje,  prikrmuje. Nenúti ich jesť. 

Deti 2-3- ročné používajú pri jedle lyžicu,  

deti 3-4-5- ročné používajú aj vidličku,  

deti 5-6- ročné kompletný príbor. 

Ak dieťa musí a má z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, 

jedná sa o výnimku v stravovaní dieťaťa, učiteľka spolupracuje s kuchárkou.  

Časový harmonogram podávania jedlá 

Desiata:       08.45  -     9.15 hod. 

Obed:          11.15  -   11.45 hod.  /ml. vek skupiny/ 

         11.45  -   12.15 hod   /st. vek. skupiny/ 

Olovrant:    14.45  -   15.15 hod.  /st. vek. skupiny/ 

          14.15  -  14.45 hod.  /ml. vek skupiny/ 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca po nedeli 

alebo sviatku do 8.00 hod. v zošite na to určenom vo vstupe do pavilónov.  

Vyhlásiť dieťa zo stravy je možné v školskej jedálni na telefónnom čísle:  

MŠ Hviezdoslavova  - 056/6727134 - ŠJ 

Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra - 056/6763556 – ŠJ, 

alebo u učiteľky triedy, ktorú dieťa navštevuje v deň neprítomností do 8.00 hod., alebo deň 

predtým.   

     

4. Pobyt detí vonku 

Pobyt vonku sa uskutočňuje denne, realizujú sa pohybové aktivity detí v rámci 

školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa denne v každom vhodnom počasí. 

Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový 

vietor, silný mráz, dážď /nie mrholenie./ V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku 

upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia. Zaraďuje sa 2x počas dňa, 

v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, 

aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku 

sú tvorivé hry s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-

pohybové hry. Ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Pri šmýkaní sa detí na 

šmýkačke sú prítomné dve učiteľky. Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť 

deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava 

požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky materskej školy./ zošit 

školských a pracovných úrazov/.      

a/ Vychádzky a organizácia vychádzok 

 Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu 

sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie 

zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá 

a odchádza z nej posledná. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 22 

detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú 

zvýšený dozor, riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky školy zabezpečí ďalšieho 

prevádzkového zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením dbá na bezpečnosť detí. 

S triedou s deťmi mladšími ako tri roky a s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa 

uskutočňuje vychádzka vždy za prítomností dvoch zamestnancov. Deti majú oblečené 

reflexné vesty. Povinnosťou každej učiteľky je používať na vychádzke terčík. 

b/ Pobyt na školskom dvore 

Počas pobytu vonku je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečiť plnohodnotnú 

organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti 

a ochrany zdravia v zmysle príslušných, všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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 V zmysle § 7 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2008 Z.z. o materskej škole za vytvorenie 

bezpečnostných a  hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá 

riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky školy. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa 

zodpovedajú pedagogický zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho 

odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Pri pobyte vonku nesmie 

byť dieťa samé púšťané na toaletu do budovy, iba v sprievode dospelej osoby, napr. 

prevádzkového zamestnanca. 

 Nakoľko školský dvor sa skladá z dvoch častí / ihrisko a trávnatá plocha/ a pokiaľ to 

počasie umožňuje, využívajú jednotlivé triedy obidve časti spravidla tak, že sa striedajú. 

Pieskoviská triedy využívajú podľa rozpisu /harmonogramu/ a pobyt v nich striedajú 

vychádzkami. 

 Kontrolu dvora a jeho vybavenia zabezpečujú poverení nepedagogický zamestnanci 

a zabezpečujú vynášanie a odkladanie pomôcok na školský dvor. Učiteľka, ktorá príde na 

dvor s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu a zabezpečí likvidáciu  prípadných 

nebezpečných predmetov nepedagogickým zamestnancom.  

c/ Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov 

V čase letných mesiacov s vysokými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu 

krytú vhodným doplnkom/ šiltovkou, klobúkom a pod./, aby sa predišlo úpalu. Oblečenie 

majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém 

a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú  

v plnej miere zabezpečený pitný režim, /termosky/ v prípade potreby pomáhajú popoludní 

v príprave tekutín aj prítomní rodičia / v čase, keď je učiteľka vonku a tekutiny sa minú/. 

Učiteľky podávajú deťom vodu podľa potreby aj počas odpočinku a pred užitím olovrantu. 

V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 10.30 do 

15.30 hod. obmedzuje na minimum. 

d/ Organizácia na schodoch 

Vnútorné schodisko na prvé poschodie a na prízemí využívajú deti v priebehu dňa takým 

spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného 

zástupu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka prvá, pri 

chôdzi nahor  posledná. 

Pri vonkajšom schodisku, pri hlavnom vchode, počas zlého počasia /mokro, sneh/ učiteľky 

individuálne pomáhajú deťom držaním za ruku. 

Na všetkých schodiskách deti chodia v jednom rade a pridržiavajú sa zábradlia.   

5. Organizácia v spálni  
Pri prezliekaní detí motivuje podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní 

zvrškov odevu. Počas popoludňajšieho odpočinku  v spálni dbá učiteľ na primerané oblečenia 

detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie 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.  

V čase delenia a spájania má prevádzkovým zamestnancom dieťa zo spálne prenesené svoje 

posteľné prádlo. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si 

pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru. Pri obliekaní po odpočinku v triedach mladších 

vekových skupín pomáha nepedagogický zamestnanec. Nepedagogický zamestnanec je 

nápomocný pri prezliekaní detí, ktoré sa obliali, alebo si oblečenie zašpinili iným spôsobom, 

a učiteľka  nevie organizačne zabezpečiť aj dozor nad ostatnými deťmi. 

V druhej polovici školského roka u 5-6- ročných detí sa skracuje dĺžka odpočinku. U starších 

detí je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím  

činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu 

detských filmov atď. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných 

poriadkoch.      
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6. Spoločenské, kultúrne a športové aktivity sa organizujú v zmysle školského vzdelávacieho 

programu, na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Pred 

ich uskutočnením pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou školy, alebo zástupkyňou 

školy 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.      

a/ Organizácia počas športovej olympiády 

Na základe informovaných súhlasov rodičov materská škola v spolupráci s CVČ 

pravidelne organizuje pre deti najstaršej vekovej kategórie športovú olympiádu vo viacboji 

všestranností. Na športovú súťaž ôsmim reprezentujúcim deťom robia doprovod dve učiteľky. 

Počas súťaže nesúťažiacim deťom zabezpečuje dozor jedna učiteľka, pomáha im pri 

obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, odprevádza ich na toaletu a pod. Druhá učiteľka zabezpečuje 

dozor súťažiacej skupine. Pred uskutočnením športovej olympiády, alebo účasti na športovej 

olympiáde pedagogický zamestnanec poverený zástupkyňou školy organizačne zabezpečí 

prípravu a priebeh tejto aktivity vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti 

a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé 

zúčastnené osoby svojím podpisom.  

Korčuliarsky výcvik pre 5-6-ročné detí – sa realizuje na základe prihlášky a súhlasu 

zákonných zástupcov. Predpokladá sa aj to, že nie každý rodič bude súhlasiť s účasťou svojho 

dieťaťa na korčuliarskom výcviku. Škola pre nezúčastnené deti zabezpečí náhradný program 

a primeraný dozor nad ich bezpečnosťou.  

Futbalový krúžok - sa realizuje na základe prihlášky a súhlasu zákonných zástupcov. Škola 

pre nezúčastnené deti zabezpečí náhradný program a primeraný dozor nad ich bezpečnosťou.  

7. Organizácia ostatných aktivít 

a/. Organizácia krúžkovej činnosti 

Na základe prihlášky a súhlasov zákonných zástupcov 5-6-ročných detí, materská 

škola v súlade s § 9 ods.4 písm. j, vyhlášky o materskej škole a v súlade so školským 

vzdelávacím programom ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžku oboznamovanie 

s anglickým jazykom. Informovaný súhlas obsahuje informácie  o obsahovom a cieľovom 

zameraní, časovom zabezpečení, priestorovom zabezpečení, materiálno-technickom 

zabezpečení, personálnom zabezpečení a o spôsobe financovania krúžkov. Krúžková činnosť 

sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí vždy v odpoludňajších hodinách v súlade 

so školským vzdelávacím programom.  

Krúžky sa realizujú sa pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové 

aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu krúžkovej činnosti sú zodpovedné kvalifikovaní lektori, 

ktorí na začiatku školského rok predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. 

Krúžková činnosť sa organizuje v odpoludňajších hodinách po ukončení prevádzky triedy na 

základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  

b/ Materská škola v súlade s § 9 ods.4 písm. j, vyhlášky o materskej škole organizuje výlety 

alebo exkurzie na základe plánu práce školy a  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 pedagogický zamestnanec 

poverený zástupkyňou školy organizačne zabezpečiť prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane 

poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Spracuje organizačné 

zabezpečenie, ktoré potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Po skončení  

sa vyhotoví písomný záznam – správa. Na výlety a exkurzie s deťmi sa môžu použiť aj 

hromadné dopravné prostriedky. Exkurzia patrí k organizačným formám často využívaným  

v materskej škole najmä pri výchove a vzdelávaní 5-6-ročných detí. Trvá maximálne 1-2 

hodiny a realizuje sa v mimoškolskom prostredí ako súčasť dopoludňajšej výchovno- 
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vzdelávacej činnosti a má priamy vzťah s obsahom výchovy a vzdelávania. Organizujú sa  

exkurzie tematické a komplexné.  

Ak výlet organizuje rodičovské zduženie, spravidla sa koná v dňoch pracovného voľna 

alebo pracovného pokoja, sa takto organizovaný výlet chápe ako aktivita rodičov, ktorej 

cieľom je upevnenie neformálnych vzťahov s materskou školou. Táto aktivita nie je ako 

doplňujúca výchovno-vzdelávacia činnosť školy. Pri takto organizovanom výlete je za celú 

organizáciu, za bezpečnosť zúčastnených ako aj materiálno-technické vybavenie a personálne 

zabezpečenie výletu a za dopravu zodpovedný organizátor- rodičovské združenie. 

     

8. a/ Vykonávanie praxe v materskej škole 
Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej 

praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy. 

Riaditeľka školy poveruje zástupkyne riad. školy, ktoré: 

- poučia študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracujú písomný záznam 

s podpismi poučených, 

- oboznámia študentky so školským vzdelávacím programom, školským, prevádzkovým 

a  organizačným poriadkom materskej školy, a školskou dokumentáciou, 

- zaradia študentky do tried a určí im cvičnú učiteľku, ktorá zodpovedá za výsledky 

praxe ako aj hodnotiace výstupy. 

 

9. Podmienky využívania počítačov, interaktívnej tabule  v materskej škole 
Organizácia - jeden počítač na triedu - maximálny počet detí pri počítači nie vyšší ako štyri     

                        deti 

a/ dodržiavanie psychohygienických podmienok a požiadaviek na vekovo primeranú 

ergonometriu 

 

b/  primerané technické vybavenie 

-    funkčný monitor umiestnený vo výške očí, vo vzdialenosti asi 50 cm, počítač a ďalšie  

      počítačové vybavenie,  

-     nastaviteľná stolička - pri sedení pred obrazovkou by mali deti mať chodidlá na zemi, 

 nohy majú v kolennom kĺbe zvierať pravý uhol rovnako aj lakte, ktoré sú opreté o 

 pracovnú dosku stola      

c/  psychosociálne podmienky 

a/ oboznamovanie s obsluhou programu v počítači a na interaktívnej tabuli je postupné, 

nenásilné 

b/ práca s interaktívnou tabuľou je kolektívna a individuálna 

c/ nepodmieňovať hru na počítači splnením naplánovaných činností o ktoré deti nemajú 

    záujem, časový priestor /vychádza sa z odporúčaného času na sledovanie TV programov 

    deťmi predškolského veku/ - 20 minút denne  

d/ s programom využívania digitálnych technológií vo VVČ v materskej škole oboznámiť 

zákonných zástupcov detí 

 

Článok 6 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí pri výchove a vzdelávaní a ich ochrana pred sociálno-

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

4.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

 Podľa § 8 ods.1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných 

a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka školy. Za 

bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogický  

      23 



zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po odovzdanie zákonnému zástupcovi 

alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť počas krúžkovej činnosti zodpovedá 

učiteľka. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za 

bezpečnosť detí zodpovedá lektor.     

 Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej 

školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im 

určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov,  

používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za rok zástupca zamestnancov pre 

bezpečnosť a zdravie pri práci. 

Za dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov v priestoroch školskej kuchyne, 

školskej jedálne a výdajných jedálni v pracovnej náplni zamestnancov školskej jedálne sú 

vymedzené predpisy v záujme hygieny, bezpečnosti a zdravia detí- kvalita potravín, ich 

záruka a nepoškodený riad.  

 V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie 

striedavo dvaja učitelia. Pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický 

zamestnanec. 

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do 

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

činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka školy zabezpečí ďalšieho 

zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. 

S triedou detí  vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa 

uskutočňuje vychádzka vždy za prítomností dvoch zamestnancov. 

 

4.2 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými 

prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií 

 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa riaditeľky školy zabezpečí počet 

pedagogických zamestnancov takto: 

a/   v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v  

      prírode, 

b/  na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov  

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

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie 

aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so 

zriaďovateľom.       

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

a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické 

a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu, exkurzie riaditeľkou školy, alebo 

zástupkyňou riaditeľky školy poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne 

zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom zúčastnené osoby. 

 Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole 

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

MZ SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie 

podujatia.      

 Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže 

ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi 

ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopnosti odstráni, prípadne 

o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby. 
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 Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej atmosféry v materskej škole, ochranu 

psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné 

metódy výchovy. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka 

obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, 

ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom 

dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa 

na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom. Po návrate z ošetrenia zaznamenáva úraz 

v zošite úrazov.  

 V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada 

o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov a  ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne 

dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka 

ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku 

správu odovzdá rodičom.           

  Úraz sa eviduje aj elektronický vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia 

č.4/2009-R z 11.02.2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení 

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

udalostí, ktorou spresňuje 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 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, 

-  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 vykonané ošetrenie úrazu, 

       Údaje z evidencie sa využívajú 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 nad dieťaťom. Ak to nie je možné, záznam spíše 

triedna učiteľka dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše poverený zamestnanec 

riaditeľom školy. 

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

             Ak dieťa chýba menej ako 4 dni /teda 0 až 3 dní/, tento úraz sa považuje za  

             neregistrovaný školský úraz. 

             Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska   

             ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni / teda 4 dni a viac/, považujeme tento úraz za   

             registrovaný školský úraz.      

5. Škola zapisuje 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 

nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedna učiteľka dieťaťa, ktorá 

úraz evidovala, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní od vzniku úrazu. 

 Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala,  riaditeľka   

 školy alebo zástupkyňa riaditeľky školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve    

 k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

     25 



6. Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku 

každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie / MŠ SR/ 

1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. 

7. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik 

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

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka 

školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa. 

 

Opatrenia v prípade pedikulózy 

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

pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, 

alebo aj prostredníctvom predmetov /hrebeňa, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne/. 

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

ušnicami a v zátylku. 

 Hlásenie ochorenia -  rodič zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi 

a zástupkyni riaditeľky školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie 

RÚVZ.      

 Všeobecným predpokladom boja proti zavšivaveniu je osobná čistota a častá výmena 

osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie , 

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

nutné zahubiť i vši na predmetoch s ktorými prišla zavšivavená osoba do styku. Opatrenia, 

ktoré je nutné vykonať sú rozpracované v prevádzkovom poriadku školy. Opätovný nástup 

dieťaťa do materskej školy je možný iba predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé.  
 

4.4 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi 

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu 

ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní sa dieťaťa 

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

mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy. 

 

4.5 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

 

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a o 

ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých 

návykov pre život a zdravie. 

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru / Nenič svoje múdre telo/ 

a preventívne výchovno-vzdelávacie projekty školy. 

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom 

rôznych aktivít. 

5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia, užívania alkoholických 

nápojov a psychotropných látok. 

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby. 

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

bezodkladne informovať kompetentných – riaditeľku, ktorá vykoná okamžité 

opatrenia. 
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Článok 7 

Podmienky zaobchádzania majetkom školy 

 

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude 

požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. 

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

dieťa. 

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody 

sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať. 

3. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od budovy majú všetci 

zamestnanci, od jednotlivých pavilónov má riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky 

školy, upratovačky, ktoré pavilóny ráno odomykajú a večer zamykajú podľa rozpisu 

služieb. V priebehu prevádzky školy za uzamknutie zodpovedajú upratovačky školy. 

4. V pavilónoch materskej školy je bez sprievodcu zamestnanca materskej školy 

akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný. 

5. V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie 

vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých neznámych osôb a pri 

podozrení sú povinní upozorniť na danú skutočnosť zamestnancov. 

6. Vetranie miestností na prízemí balkónovými dverami sa uskutočňuje len v prítomnosti 

zamestnanca materskej školy. 

7. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať 

uzatvorenie okien. 

8. Po odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien a dverí, 

odložiť didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto. 

9. 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 popisu 

práce. 

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

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné 

miesto. 

11. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne službu 

konajúca upratovačka alebo vedúci zamestnanec, ktorý odchádza posledný. 

 

Článok 8 

Ochrana osobných údajov 
Školy a školské zariadenia sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného 

zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím 

nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, aby 

bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný prejav jeho 

vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.  

Podkladom pre rozhodovanie každého rodiča, sú informácie o dieťati poskytované školou. 

Na tieto má ako zákonný zástupca právo podľa § 144 ods. 6 školského zákona bez ohľadu na to, 

či je manželom, rozvedeným alebo slobodným rodičom, resp. či ide o dieťa zverené do jeho 

výlučnej alebo striedavej osobnej starostlivosti. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) garantuje 

právo druhého rodiča získavať informácie o spoločnom dieťati od rodiča, ktorému nebolo dieťa 

po rozvode zverené do osobnej starostlivosti.  
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Materská škola môže získavať a spracúva :  

 

 a) údaje o deťoch v rozsahu  

 1. meno a priezvisko,  

 2. dátum a miesto narodenia,  

 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava,  

     ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,   

 4. rodné číslo,   

 5. štátna príslušnosť,  

 6. národnosť,   

 7. fyzického zdravia a duševného zdravia,  

 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno- 

     pedagogickej diagnostiky,   

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa   

1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,  

2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese   

    trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie bude požadovať už na žiadosti o     

    prijatie dieťaťa do materskej školy a ktoré až po prijatí, resp. reálnom začatí dochádzky   

    dieťaťa do materskej školy. 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do MŠ vypĺňa aj interné tlačivo Súhlas 

dotknutej osoby k použitiu osobných údajov pre kontakt školy a zákonného zástupcu dieťaťa. 

Predkladá škole telefónne číslo, meno ošetrujúceho lekára dieťaťa, písomné splnomocnenie - 

prevzatie dieťaťa inou osobou, rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy v prípade 

rozvedeného manželstva a o úprave styku s druhým rodičom.  

 

Súhlasy zákonného zástupcu so spracovaním ich osobných údajov 

a) V prípade, že na spracúvanie osobných údajov nie je možné uplatniť žiaden zo 

zákonom stanovených právnych základov, je možné spracúvať osobné údaje len na 

základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov. 

b) Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov zabezpečuje 

a eviduje pre prevádzkovateľa osoba, ktorej jeho použitie vyplýva z pracovnej náplne.  

c) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.  

d) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, osoba 

spracúvajúca osobné údaje na základe súhlasu je povinná kedykoľvek vedieť 

preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov.  

e) Ak dotknutá osoba využije svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je osoba spracúvajúca osobné údaje povinná 

zabezpečiť ukončenie spracúvania osobných údajov, ak je potrebné oznámenie tejto 

skutočnosti ďalším spracovateľom a zaznamenať túto skutočnosť v dokumentácií 

prevádzkovateľa. 

V zmysle §14 ods.3 zákona č.18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 

súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pred 

poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá 

osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

                                            

       Za zverejnenie fotografii, videonahrávok akadémii a vystúpení dieťaťa zo školských 

akcii, t.j. z verejne prístupných akcií školy materská škola nenesie zodpovednosť. 
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Časť III. 

Záverečné ustanovenia 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/ so: 

 

- zákonom č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

- zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- vyhláškou MŠ SR č. 308/2009. Z. z o materskej škole, 

- pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy. 

- ostatnými súvisiacimi predpismi (zákonník práce, Zákon o BOZ a pod.), 

- VZN Mesta Trebišov č. 150/2016 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. 

- VZN Mesta Trebišov č.150/2016 vydaného Mestom Trebišov a jeho dodatku č.14/2018 

 

 

 

 

 

 

Derogačná klauzula – zrušovacie ustanovenie 

 

Vydaním tohto školského poriadku sa ruší školský poriadok vydaný dňa 25.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

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

        riad. školy, Irena Sotáková 
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