
Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 075 01 Trebišov 

 

 

Dodatok č.1 
k  

 

ŠKOLSKÉMU  PORIADKU 

 
Materskej školy 

Ul. Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov 

 

 

od 01.09.2019  sa mení znenie textu     

            Časť II. 

Článok 2 

 

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

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami  

a ďalšími zamestnancami materskej školy 

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: sa vkladá nasledovný text 

Zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho 

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

v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou materskej školy. 

Zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov 

a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy 

a riadenia materskej školy.  

Ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na 

sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej 

školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to považovať 

za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, po predchádzajúcom 

písomnom upozornení, predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa.  

 

 

Článok 3 

 Príspevky od zákonných zástupcov detí 

 

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

zastupiteľstvo v Trebišove  Dodatkom č. 1 zo dňa 17.06.2019 k VZN Mesta Trebišov č. 

160/2019 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:  
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Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: 

 

 desiata obed olovrant Spolu: 

Deti 2-5-ročné 0,34 € 0,80 €  0,13€ 1,37 € 

Predškoláci    0,17 € 

Diétne 

stravovanie 

donášanie 

stravy 

donášanie 

stravy 

donášanie 

stravy 

0,- € 

Hmotná núdza    0,17 € 

 

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. 

 

 

 

Článok 6 

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

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

 

V článku 6 v ods. 4.1 vkladá sa nasledovný text: 

 

Požiadavky na priestory a MTZ 

V súvislosti so zabezpečením čistoty a poriadku, bezpečnosti návštevníkov a ochrana 

zariadení ihriska škola vydala „Prevádzkový poriadok detského ihriska, ktorý je  zverejnený 

na budovách materských škôl. 

Porušenie prevádzkového poriadku detského ihriská sa považuje za konanie v rozpore 

s požiadavkami správcu ihriska. 

Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež 

zodpovedajú veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným 

rozmerom detí a mládeže a veľkostnému typu a účelu zariadenia.  
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Dieťa so zlomeninou v materskej škole 

Materskú školu navštevujú len deti, ktorých zdravotný stav je taký, že neohrozuje 

výchovu a vzdelávanie a zdravie a bezpečnosť tohto dieťaťa, ako ani ostatných detí, ktoré 

danú materskú školu navštevujú. V súlade s § 145 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

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

predpisov práva ustanovené týmto zákonom (zákonom č. 245/2008 Z. z.) sa zaručujú rovnako 

každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou 

osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

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

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov). Výkon práv a povinností 

vyplývajúcich z tohto zákona (rozumej zákonom č. 245/2008 Z. z.) musí byť v súlade 

s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého 

dieťaťa.  

Každé dieťa má rovnaké práva ako ostatné deti. Každý rodič má zvážiť, či zdravotný stav 

jeho dieťaťa, je taký, že jeho účasť v materskej škole (v prítomnosti ďalších cca 20 detí) 

neohrozí jeho zdravie a bezpečnosť. Ak má dieťa zlomeninu, komplikovanú alebo aj menej 

komplikovanú, riziko, že dieťa môže spadnúť, naraziť si zlomenú končatinu, vraziť ňou 

niekde atď. je veľké.  

Denný poriadok v materskej škole nie je možné zmeniť a upraviť individuálne kvôli jednému 

dieťaťu s obmedzením vyvolaným zlomeninou. 

Rozhodujúce slovo pri tom, či dieťa so zlomeninou bude navštevovať materskú školu alebo 

nie, má riaditeľka materskej školy, ktorá je v súlade s vyhláškou o materskej škole 

zodpovedná za vytvorenie bezpečných podmienok pre všetky deti.  

Aj napriek tomu, ak by napr. lekár napísal, že dieťa môže riadne navštevovať materskú školu, 

v takomto prípade je potrebné ošetrujúceho lekára požiadať (prostredníctvom rodiča dieťaťa), 

písomne, o vyjadrenie, aké obmedzenia zo súčasného stavu pre dieťa vyplývajú a až 

na základe jeho vyjadrenia sa rozhodne, či je možná návšteva tohto dieťaťa aj so sadrou.  

Do predloženia dokladu od lekára je potrebné, aby dieťa zostalo doma. 

 

 

 

       

V Trebišove, dňa: 28.08.2019   ............................................. 

                   riad. školy, Irena Sotáková 

 


