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1. Charakteristika materskej školy 

                                            
Zriaďovateľ:  Mesto Nová Baňa 

Právna forma:  Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Názov a miesto:  Materská škola 

    Nábrežná 2, Nová Baňa 

    Elokované triedy Štúrova 47, Nová Baňa 

    Elokované triedy Kolibská cesta 230, Nová Baňa 

 

      Materská škola Nábrežná 2 v Novej Bani  je desaťtriedna s celodennou výchovou 

a vzdelávaním, s vyučovacím jazykom slovenským. Šesť tried sa nachádza v  materskej škole 

Nábrežmá 2,  Elokované triedy Štúrova 47 – dve triedy a Elokované triedy Kolibská cesta 250 

– dve triedy.  

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od  2 do 6 rokov. 

Materská škola je právnym subjektom. Riaditeľkou je Katarína Štrbová. V elokovaných 

pracoviskách pracujú jej zástupkyne, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. 

V hospodársko- administratívnej budove materskej školy má kanceláriu riaditeľka MŠ, vedúca 

školskej jedálne, ekonomicko- administratívna zamestnankyňa. Nachádza sa tam kuchyňa, 

práčovňa. Spojovacou chodbou je táto časť prepojená s jednotlivými triedami. 

 

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

intelektuálnej, telesne, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

      Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 , ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. 

 

2.Prevádzka a vnútorný režim materskej školy. ( ďalej MŠ) 
 

Prevádzka MŠ -        od 6:15 hod. do 16:30 hod. 

Prevádzka ET Štúrova 47      od 6:15 hod. do 16:30 hod. 

Prevádzka ET Kolibská cesta 6230   od 6:30 hod. do 16:00 hod. 

 
Riaditeľka MŠ    Katarína    Štrbová 

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

Párny týždeň:   od   7 h.   do   8,30 h. 

Nepárny týždeň:  od 15 h.   do  16,30 h. 

Alebo po osobnom dohovore č. t.   045/ 6856 555 

 

 

Zástupkyne:    Bc. Dana Psotková     ET Kolibská cesta 6230 

 

 



Učiteľky s rozšírenými kompetenciami zástupkýň: 

 

Jana    Šušková     MŠ  Nábrežná 

Dana Štrbová     ET Štúrova 

 

 

 

Vedúce školskej jedálne:  Bc. Janette  Maďarová MŠ Nábrežná 

    Anna  Búryová ET Kolibská cesta 6230, Štúrova 47 

Konzultačné hodiny: pracovná doba  od 7. hod. do 15 hod.  

 
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. 

augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po 

ktorom nasleduje obdobie školských prázdnin, školské prázdniny môžu byť aj v období 

školského vyučovania.  

V dostatočnom predstihu pred jednotlivými školskými prázdninami sa zistí predbežný záujem 

zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy, aby sa včas aktuálne,  zmenou 

organizácie výchovno- vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, 

vykurovania  atď. reagovalo na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú 

školu v danom čase. 

 Počas obmedzenej prevádzky MŠ  budú prihlásené deti sústredené v triedach na prízemí: D 

a C  alebo v triedach  E a F, podľa počtu prihlásených detí.  O organizácii výchovno-

vzdelávacej činnosti a prevádzke, či prerušení prevádzky materskej školy počas školských 

prázdnin/ letných, jesenných, vianočných, polročných, jarných, veľkonočných, rozhoduje 

riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky 

zákonných zástupcov.  

 

 Počas letných prázdnin sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na štyri týždne 

z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia 

a hračiek, ako aj z dôvodu čerpania dovoleniek pedagogických aj nepedagogických  

zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny 

oznámi riaditeľ školy spravidla dva mesiace vopred. Počas letných prázdnin je prevádzka ET 

Kolibská cesta 6230 a ET  Štúrova 47,  zabezpečená tak, aby boli pokryté celé letné prázdniny. 

 

Počas ostatných prázdnin / jesenných, vianočných, polročných, jarných, veľkonočných/ sa 

bude postupovať podľa počtu prihlásených detí v MŠ a ET, pričom sa môžu deti sústrediť 

v jednej z budov MŠ na Nábrežnej 2, alebo ET- Štúrova 47, Kolibská cesta 6230.  

 

Prevádzka materskej školy sa preruší, keď klesne počet prihlásených detí pod 10 detí. 

 

 Prevádzku materskej školy možno aj obmedziť / napr. na niekoľko dní v týždni/ alebo 

z technických dôvodov obmedziť na určité obdobie výchovu a vzdelávanie len na poldennú 

starostlivosť. Povinnosťou riaditeľky je vopred preukázateľne o tom informovať zákonných 

zástupcov. Prevádzka materskej školy môže byť prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré 

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

 

 

 

 



2.1. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ 

Zápis a prijatie detí do MŠ 
 

- Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi, alebo zástupkyniam , spolu s potvrdením 

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

o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, 

ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej  prejavy alebo 

dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, prípadne 

ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Ak ide o dieťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

-Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná účasť detí na zápise do 

materskej školy. 

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

o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie, alebo postihnutie dieťaťa, 

považuje sa to za závažné porušenie Školského poriadku a môže viesť 

k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky na dobu, pokiaľ rodič 

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

možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.  

Ak rodič požadované doklady neprinesie ani na písomné upozornenie, 

dochádzka dieťaťa do materskej školy bude ukončená. 

 

 -Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný 

zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla.  

-Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa 

predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy 

aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

-Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú 

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. 

 

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

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po 

dohode so zriaďovateľom vo vestibule materskej školy a inom verejne dostupnom 

mieste – úradná tabuľa mesta Nová Baňa na Námestí slobody ,webová stránka 

mesta, školy, spravidla od 30. apríla do 30 mája . Riaditeľ spolu s miestom 

a termínom zverejní  

Podmienky prijímania detí do materskej školy: Vlastná autoevalvácia, sebareflexia, zvýšenie 

sebavedomia a kvalitnejšie pracovné výsledky.  

 

- Prijímajú sa spravidla deti  od 3 do 6 rokov veku 

- Deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktorým bol odložený začiatok plnenia 

povinnej školskej dochádzky 

- Deti, ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky 

- Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s OPŠD a deti s DOPŠD sa do MŠ 

prijímajú prednostne 

- Súrodenci detí, ktoré už navštevujú MŠ / individuálne posúdenie/ 

- Deti , ktoré nastúpia k 1. septembru 

- Deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Novej Bani 

  



Do materskej školy sa nesmie prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na 

adaptačný pobyt alebo diagnostický. 

 

Kontrola prijímania detí do MŠ je v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie so 

sídlom v Banskej Bystrici. 

 

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Dieťaťom so ŠVVP je dieťa s diagnostikovanými ŠVVP, túto diagnostiku môžu 

robiť len školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 

Deťmi so ŠVVP sú deti: 

1. So zdravotným znevýhodnením, medzi ktoré patria 

- Deti so zdravotným postihnutím- mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, 

s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím 

- Deti choré alebo zdravotne oslabené 

- Deti s vývinovými poruchami 

- Deti s poruchou správania 

2. Zo sociálne znevýhodneného prostredia 

3. S nadaním 

O prijatí dieťaťa so ŠVVP do materskej školy rozhoduje riaditeľka na základe 

odporúčania lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

 

 

 

 Adaptačný a diagnostický pobyt v materskej škole. 

 

-  § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č 306/2008 

 

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

zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu a najviac štyri hodiny, 

spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy rodič 

zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.  

-O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k zdravým deťom, u ktorých je predpoklad, 

že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, ako sú zvyknuté z domu.  

-Počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať MŠ aj celodenne, za predpokladu , že tomu 

predchádzala postupná adaptácie a dieťa si rýchlo zvyklo. 

- Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu 

s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. 

- Ak dieťa nemá určený adaptačný proces a je riadne prijaté  na celodennú výchovu 

a vzdelávanie, ale ukáže sa, že nie je schopné zvládnuť prechod z domu do materskej školy, 

v tom prípade môže riaditeľka dodatočne dohodnúť so zákonným zástupcom na určitý čas, 

najviac na tri mesiace,  proces adaptácie s časovým vymedzením počas dňa. Pri úspešnom 

procese adaptácie a rýchlejšom, ako sa predpokladalo, môže byť ukončený aj skôr a dieťa môže 

chodiť do materskej školy na celodennú výchovu a vzdelávanie.  

-Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným 

zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. 

V súlade s § 5 ods. 14 písm. c./ zákona č. 596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 



samospráve vydá ROZHODNUTIE , v ktorom uvedie presný čas -dátum-  od kedy, do kedy 

bude dochádzka prerušená.  

- Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou najneskôr dva týždne 

pred uplynutím času, dokedy má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy, písomne 

oznámi riaditeľovi, či bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. 

 

- V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, môže 

riaditeľka na miesto dieťaťa , ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, prijať iné 

dieťa, pričom v rozhodnutí uvedie, že toto dieťa prijíma na čas od – DD.MM.RRRR do DD. 

MM. RRRR. 

 

-Ak sa ŠVVP dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do 

ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie,  ako vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP sa mu zabezpečí po 

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

10 písm. a/ - návrh na prijatie. Riaditeľka ale nemá povinnosť  takéto dieťa prijať. 

 

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

potrebami 

 

 

2.2.Dochádzka detí do MŠ 

 
Rodič privádza dieťa do MŠ do 8,00 hod. osobne ho odovzdá učiteľke a prevezme ho od 

14,45. hod. do 16,30hod. 

Do MŠ môžu chodiť len zdravé, čisto upravené deti. Prevzatie dieťaťa  

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

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

dozor ňou poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu 

dieťaťa. 

Dieťa sa po chorobe vracia do MŠ doliečené, učiteľka v prípade potreby môže žiadať 

potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa a jeho spôsobilosti vrátiť sa do kolektívu detí. 

Neprítomnosť dieťaťa, prípadne neskorší príchod je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. v deň 

neprítomnosti dieťaťa, alebo vopred, ak je dôvod známy. 

- Ak nepríde dieťa do MŠ do  8.00 hod. a nebude oznámený jeho neskorší príchod, 

bude automaticky odhlásené zo stravy. 

- Z uvedeného vyplýva , že ak dieťa nepríde do MŠ včas- teda do ôsmej hodiny-

neoznámi dôvod neskoršieho príchodu učiteľke, nebude mu v ten deň poskytnutá 

strava. 

- Vedúca školskej jedálne o 8,05 zistí skutočný stav detí prihlásených na stravu 

a zabezpečí správne vynormovanie potravín podľa jedálneho lístka. 

 Najneskôr do 14 pracovných dní od neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod 

a čas jeho neprítomnosti v MŠ. 

 Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 

v mesiaci, rodič písomne požiada o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ zo zdravotných, 

alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Pri opätovnom nástupe do MŠ 

predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. 

Písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ a neuhrádzaní príspevku rodič predloží 

najneskôr do 14 kalendárnych dní po opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ. Žiadosť 

doručená po termíne nebude akceptovaná. 

 



 Ak rodič do 14 kalendárnych dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo 

opakovane porušuje školský poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom ústnom 

a písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. 

 

 

2.3. Vnútorná organizácia MŠ. 
 

Počet tried: 10 

Z toho v MŠ Nábrežná : 6 

ET Štúrova 47:               2 

ET Kolibská cesta:         2 

Triedy sú homogénne aj heterogénne. 

 Vnútorná organizácia všetkých tried sa aktuálne mení a je uvedená ako príloha k školskému 

poriadku. Výchovno - vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. 

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

predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

    

Prehľad o usporiadaní denných činností. 

 

 Prevádzka MŠ je      od 6,15hod. do 16,30hod. 
 Príchod detí do MŠ       do 8. 00  hod. 

Pohybové a relaxačné cvičenia, hry  a hrové činnosti detí – edukačné aktivity 

- Desiata- činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, 

stravovanie, stolovanie 

- 8,40 -  9.h       mladšie deti 

- 8,55 – 9,15hod.     staršie   deti 

Pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí- edukačné aktivity, osobná hygiena, 

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

doprave, hry na školskom dvore 

 

- Obed- činnosti zabezpečujúce životosprávu 

- 11,15 -  12 h.     mladšie deti 

- 11,55 – 12,20h.    staršie deti 

Príprava na odpočinok, odpočinok 

  Olovrant- činnosti zabezpečujúce životosprávu 

  14,45 -   15. h.     mladšie deti 

  14,55 -   15,10 h.    staršie   deti 

Hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku 

Ukončenie prevádzky MŠ        16,30 hod. 

 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je 

pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 

 

Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity, ich 

súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity a zaraďujú sa 2-3 krát v dopoludňajších aj 

odpoludňajších hodinách. 

 



Pohybové a relaxačné cvičenia sú vopred plánované aktivity obsahujú zdravotné cviky, 

relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržaním psycho-

hygienických zásad. Deti 5-6 ročné sa prezliekajú do úboru minimálne 1 krát v týždni. 

 

Pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu sú uvedené 

v samostatných častiach. 

Predprimárne vzdelávanie ( vzdelávanie sa chápe ako organická súčasť výchovy, výchova je 

širší a vzdelávanie užší pojem) sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej 

aktivity. 

.  

Do triedy sú zaradené deti spravidla rovnakého veku, alebo rozdielneho veku s najvyšším 

počtom podľa § 28 ods. 10. 

3 -4    ročné deti  20 detí   

4- 5    ročné deti  21 detí 

5- 6    ročné deti  22 detí  

3-6     ročné deti  21detí 

Možné navýšenie- tri deti. 

 

Prevádzka tried v MŠ Nábrežná, schádzanie a rozchádzanie detí. 

Viď. Príloha elokované pracovíská. 

 

 

1. trieda D   6,15 hod. – 16,30 hod. 

2. trieda C         6,30 hod. -  16,00 hod. 

3. trieda A      6,30 hod. – 16,00 hod. 

4. trieda  B        6,30 hod –  16,00 hod. 

5. trieda E   6,30 hod. -  16,00 hod. 

6. trieda F   6,30 hod. -  16,00 hod. 

 

V čase od 6,15 hod. sa deti schádzajú v triede D. Od 6,30 hod. sa otvoria vchody do tried 

A,B,C,E,F a začína sa prevádzka vo všetkých triedach. O 16,00 hod. sa triedy A,B,C,E,F 

zatvárajú, ostáva v prevádzke trieda D do 16,30 hod. 

 

Triedny učiteľ v MŠ. 

- Riaditeľ školy určí pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa. 

- Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie vrátane 

dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy, spolupracuje so zákonným zástupcom, 

ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným 

zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára 

podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so 

zákonným zástupcom dieťaťa, s ostatnými zamestnancami materskej školy, 

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

poradenstva a prevencie, ak je takéto dieťa do MŠ prijaté. 

- Ak je triedny učiteľ neprítomný dlhšie ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie 

iného pedagogického zamestnanca. 

 

Preberanie detí. 

 

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do odovzdania 

rodičovi alebo učiteľke, ktorá ju strieda. Na základe Informatívneho súhlasu rodiča, môže 



učiteľka odovzdať dieťa aj lektorovi krúžku, na ktorý je dieťa riadne prihlásené. O tom bude 

mať písomný záznam v na to určenom zošite. 

Rodič preberá dieťa v čase od 14,45.h. do 16,30 hod. je potrebné o prevzatí upovedomiť 

učiteľku / napr. pri pobyte vonku/. Po prevzatí dieťaťa, rodič zodpovedá za dieťa a opúšťa 

areál materskej školy. Bezdôvodne sa v areáli  nezdržiava. 

Rodič je povinný prevziať si dieťa do 16,30 hod. Neprevzatie dieťaťa z MŠ je klasifikované, 

ako porušenie školského poriadku MŠ a pri opakovanom porušení môže riaditeľka MŠ 

dochádzku dieťaťa do MŠ ukončiť. 

  

Rodičia poskytnú MŠ svoje osobné telefónne čísla, ktoré sú využívané v súlade so znením 

zákona č. 428/2004 Z.z. o ochrane osobných údajov a len v prípade ochorenia resp. úrazu 

dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa rodič nevyzdvihne po skončení prevádzky MŠ. 

 

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa 

staršie ako desať rokov alebo inú, pedagogickým zamestnancom známu osobu. 

V ojedinelých prípadoch môže rodič ústne, alebo písomne požiadať učiteľku  o odovzdanie 

dieťaťa inej dieťaťu známej osobe. 

 

 

 

 

Organizácia v šatni. 

Do šatne majú prístup rodičia alebo osoby, ktoré dieťa do MŠ priviedli. Spoločne s učiteľkami 

vedú deti k samostatnosti a poriadku pri ukladaní svojich vecí do skriniek, ktoré sú označené 

značkou aj menom. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále 

pripravené náhradné oblečenie podľa počasia. Odporúča sa pevná, bezpečná obuv. Oblečenie 

a obuv je potrebné podpísať. Za poriadok v skrinkách po pobyte vonku zodpovedá učiteľka. 

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

i po jeho ukončení v spolupráci s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej 

skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby. 

Za estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu a zamknutie vchodu nepedagogické 

zamestnankyne. 

 

Organizácia v umyvárni. 

 

Osobná hygiena a s ňou spojené hygienické úkony sa uskutočňujú individuálne podľa osobných 

potrieb detí a vzhľadom na konkrétnu situáciu. Organizovane sa uskutočňuje osobná hygiena 

pri pravidelne sa opakujúcich situáciách. Deti sa v umyvárni zdržiavajú spravidla len 

v prítomnosti učiteľky. 

Každé dieťa používa len svoje hygienické potreby, ktoré má označené svojou značkou. Za 

čistenie pohárov, hrebeňov, výmenu uterákov, suchú podlahu a čistotu zodpovedá upratovačka. 

Učiteľky vedú deti k dodržiavaniu základných hygienických návykov a sebaobsluhe / uzatvárať 

vodu, splachovať WC, používať mydlo, zubnú pastu a kefku, toaletný papier/  a zodpovedajú 

za hygienické, zdravotné a bezpečnostné predpisy. 

 

 

 

 

 

 



Organizácia pri jedení. 

 

Režim stravovania je organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej 

záťaži detí. Podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a biologicky hodnotná. Deťom sa 

podáva desiata, obed a olovrant. 

 

Jedlo sa podáva v primeranej emocionálnej atmosfére podporujúcej utváranie pozitívneho 

vzťahu dieťaťa k jedeniu. Súčasťou je kultúrne stolovanie- príbory, poháre, hrnčeky, obrusy 

alebo podložky. V najstaršej vekovej skupine misky na prílohy. 

 

Učiteľka nenásilne usmerňuje deti, podľa želania rodičov aj prikrmuje- nenúti ich jesť, ale 

individuálne pristupuje pri osvojovaní základných návykov kultúrneho stolovania 

a sebaobsluhy. Kuchárka nezasahuje do stravovania detí v triede. 

 

Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania, zisťovanie počtu 

stravníkov a pitný režim v rámci desiaty, obeda a olovrantu zodpovedá vedúca školskej jedálne. 

Učiteľky podávajú čaj, vodu podľa požiadaviek detí počas celého dňa. 

 

V MŠ sa diétna strava nepripravuje, ale MŠ umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa 

donášku hotového jedla do školskej jedálne v zmysle § 8 ods. 3 písm. b/ Vyhlášky MZ SR 

č. 527/ 2007 Z.z. na základe žiadosti, s doložením písomného vyjadrenia odborného lekára 

o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná a za dodržania stanovených 

podmienok. 

Vedúca školskej jedálne dohodne v tomto prípade povinnosti zákonných zástupcov 

stravníka. 

 

Pri menej  závažných diétach určených lekárom, kedy postačí len vylúčenie presne stanovenej 

potraviny zo stravy je možnosť požiadať  o spoluprácu vedúcu školskej jedálne, ktorá posúdi 

možnosť  realizácie tejto požiadavky. 

 

 

Pobyt detí vonku. 

 

 

-Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú 

činnosť, ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu.  Venuje deťom zvýšenú pozornosť, 

dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne  

záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. 

-Mimo areál školy sa používajú reflexné prvky. 

-Pri vysokých denných teplotách musia mať deti hlavu krytú vhodným doplnkom. 

-Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, za čo zodpovedá učiteľka. 

-Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa 

potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich odstránenie 

nepedagogickou zamestnankyňou  

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

žiarenia  a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách. 

-Na vychádzke nemôže mať učiteľka viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov, alebo 22 detí 

starších ako 5 rokov. 

-Na vychádzke deti 3 ročné musia mať dve učiteľky . 



-Pobyt vonku patrí k povinne realizovaným organizačným formám denného poriadku materskej 

školy. Uskutočňuje sa každý deň. 

 Pobyt vonku môže byť skrátený, alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých 

meteorologických  podmienkach, ktorými sú: 

- Víchrica 

- Prudký dážď 

- Teploty pod -10 stupňov C 

- Nadmerné znečistenie ovzdušia. 

 

 

 

 

Organizácia popoludňajšieho odpočinku. 

 

Popoludňajší odpočinok patrí  v materskej škole k organizačným formám usporiadania dennej 

činnosti ,chápe sa ako činnosť, pri ktorej dochádza k regenerácii psychických a fyzických síl 

dieťaťa, uvoľňuje sa napätie. Uskutočňuje sa na ležadlách. 

Spravidla sa odpoludňajší odpočinok postupne skracuje s pribúdajúcim vekom detí. 

- Najdlhšie odpočívajú deti 3-4 ročné. 

- U 5-6 ročných detí je potrebné citlivo, uvážene  a individuálne pristupovať 

k uskutočňovaniu odpočinku. 

V súlade so ŠVzP sa realizuje v závislosti od potrieb detí, s minimálnym trvaním 30 minút 

každý deň. 

Počas popoludňajšieho  odpočinku  a oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie 

detí – pyžamo. 

Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozuje zdravie detí. 

Od odpočívajúcich detí neodchádza. 

Vo výnimočných prípadoch / chorobnosť detí, pedagogických zamestnancov, vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov, upravenie prevádzky MŠ na nižší počet detí z dôvodu prázdnin, 

iná významná udalosť/ sa pristúpi k zlúčeniu detí z dvoch, alebo viacerých tried do jednej 

triedy. Upratovačka v tomto prípade presunie do danej triedy posteľné prádlo 

presunutých detí. Rodičia sú vždy informovaný oznamom na dverách šatne o presune detí. 

Z psycho-hygienického hľadiska sa spravidla presúvajú deti vekovo staršie k deťom mladším. 

 

Organizácia na schodoch. 

Po schodoch sa chodí vždy v pravo. Učiteľka pri hromadnom zostupe , zoradí deti do jedného 

radu. Deti sa pridŕžajú zábradlia. Učiteľka zostupuje posledná. Pri výstupe je učiteľka tiež 

posledná, podľa zdatnosti deti môžu vystupovať po schodoch aj vo dvojiciach. 

 

 
Organizácia záujmových krúžkov a aktivít. 

 

Na základe  informovaných súhlasov rodičov a v spolupráci s JŠ AJZU,PROAMERICANA,  

CVČ, ZUŠ, Tiffany, trénermi, prípadne inými pedagógmi, materská škola ponúka deťom 

možnosť zapojiť sa do krúžkov a aktivít, ako napr. anglický jazyk, tanečný, spevácky, športovo- 

tanečný a iné. Realizácia krúžkov je v odpoludňajších hodinách. Uskutočňujú sa pod dozorom  

pedagógov, trénerov  alebo lektorov. Lektori si preberajú deti na základe informovaného 

súhlasu a v plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí. Prevzatie detí zaznačia 

a podpíšu v na to určenom zošite. 



Kultúrne, vzdelávacie  aktivity sa môžu vzhľadom k ŠkVP uskutočňovať v dopoludňajších 

hodinách. Fotografie, prípadne video zábery detí z aktivít a podujatí môžu byť uverejnené na 

webovej stránke MŠ , prípadne printových či televíznych médiách na základe  hromadného 

informovaného súhlasu zákonných zástupcov. 

 

 Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko- psychologickej stránke 

rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, 

a preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania. 

 

 

2.4.Platba a výška  príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej     školy. 
 

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s hmotným zabezpečením v materskej škole. 

 

     Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

     

1. Mesto Nová Baňa Všeobecne záväzným nariadením  určuje výšku príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole v sume 15 EUR a v sume 50 EUR na dieťa, ktoré nedovŕšilo veku  

troch rokov v kalendárnom roku do 31. decembra 

 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci 

 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

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

 

   b /ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  

       poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

 

   c/  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

 

4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

 

   a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

      nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

      preukázateľným spôsobom 

 

    b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená  

        prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,  

        v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa pís. a.), b), sa mu zaplatený príspevok 

vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac. 

 

Termín a spôsob platby príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením v MŠ: 

-   Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci: 



-   Bezhotovostným platobným stykom podľa VS dieťaťa    

 na účet materskej školy – SK 77 0200 0000 0016 6566 6653 

-   Vo výnimočných prípadoch aj v hotovosti učiteľkám v príslušnej triede 

úhradou hotovosti na účet, každému dieťaťu bude pridelený variabilný symbol. 

 

- Ak rodič neuhradí zákonný poplatok ani po písomnom upozornení a vznikne mu 

dlh, môže riaditeľka materskej školy vydať ROZHODNUTIE  O PREDČASNOM 

UKONČENÍ  PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. 

 

- Obec, ako príjemca týchto finančných prostriedkov si musí vzniknutý dlh 

vymáhať od zákonného zástupcu v rámci priestupkového konania. 

 

 

 

 

2.5. Platba a výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej 

jedálni. 
 

Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

 

ŠJ pri MŠ                            Desiata   Obed     Olovrant   Spolu ( EUR ) 

Stravníci od 2 – 6 rokov        0,34        0,80        0,23                 1,37 

 

Zamestnanci       1,26         1,26 

Iné fyzické osoby                            

                           

 

 

 Výška úhrad režijných nákladov 

 

ŠJ pri MŠ      Obed ( EUR ) 

Zamestnanci, iné fyzické osoby   1,00 za každý odobratý obed 

Stravníci od 2 – 6 rokov    1,00 za mesiac 

 

 

 

 Dieťa je automaticky  zaradené na poberanie celodennej stravy. Záujem o inú ako celodennú 

stravu zákonný zástupca nahlási vedúcej ŠJ. 

 

 Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

 

Termín vyberania poplatkov pre školské stravovanie je od 12 . do 16. v mesiaci na mesiac 

vopred.  

 

Spôsob vyberania poplatkov  pre ŠJ – v hotovosti / v určený deň u vedúcej ŠJ/ ,alebo prevodom 

na účet. 

 

V prípade, že rodič neuhradí príspevok na stravné a režijné náklady, riaditeľka MŠ môže po 

predchádzajúcom  upozornení zákonného zástupcu príslušnými vedúcimi zamestnancami 

ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ. 



 

Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, majú na stravnom zľavu. Rodičia sú 

však povinní priniesť potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a tiež oznámiť akúkoľvek 

zmenu, alebo ukončenie tohto stavu. 

 

 

 

3. Práva a povinnosti rodičov a detí. 
3.1.  Dieťa má právo.  

 

- právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia 

- právo na zdravý duševný a telesný vývin 

- právo na meno a štátnu príslušnosť 

- právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby 

- právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí 

- právo na lásku, porozumenie a starostlivosť 

- právo na prednostnú ochranu a život 

- právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie 

- právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním 

- právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru  

- a bratstva 

 

 

3.2.Dieťa je povinné. 

 

- neobmedzovať svojím konaním práva osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania 

- dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy 

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

a vzdelávanie 

- 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 a svojich kamarátov a zamestnancov materskej školy 

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

záväznými  právnymi  predpismi školy a dobrými mravmi 

 

3.3.   Zákonný zástupca dieťaťa má právo. 

 

 
- vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa 

tohto zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravému stavu, záujmom a záľubám 

dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti 

- právo na slobodnú voľbu materskej školy v súlade s možnosťami výchovno-

vzdelávacej sústavy 

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytli deťom 

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta 

a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

- podľa zákona, oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy, 

školským poriadkom. 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 



- na poskytnutie poradenských služieb vo výchovne a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na 

edukačných aktivitách určených ročným plánom školy, 

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy. 

 

 

 

 

3.4.Povinnosti  zákonných zástupcov. 

 
Rodičia sú povinní dodržiavať Školský poriadok materskej školy. 

 
-  Rodičia sú povinní priviesť dieťa do materskej školy do 8.hodiny. 

- Po 8. hodine sa budova materskej školy uzamkne. 

- Rodičia sú povinní na vyzvanie riaditeľky MŠ osobne sa zúčastniť prejednania  

závažných otázok, ktoré sa týkajú vzdelávania, alebo výchovných problémov, za 

prítomnosti triedneho učiteľa. Triedny   učiteľ je povinný mať všetku komunikáciu 

s takýmito rodičmi zaznamenanú písomne a riadne evidovanú. 

- Rodičia sú povinní informovať MŠ – triedneho učiteľa o prípadných zdravotných 

problémoch  dieťaťa, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 

vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa / § 144 ods. 7 písm. d/ školského 

zákona/  ak tak neurobia , riaditeľka MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení 

okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne 

o diagnostickom pobyte dieťaťa , počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy 

výchovy a vzdelávania/ § 108 ŠZ/  prípadne či pristúpi, po predchádzajúcom 

upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení 

dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho 

vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť  

výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia 

dieťaťa. 

- majú povinnosť ospravedlniť plánovanú neprítomnosť svojho dieťaťa 

- v prípade náhleho ochorenia, či neprítomnosti dieťaťa telefonicky alebo osobne 

ospravedlniť dieťa a odhlásiť zo stravy 

- riadne a včas hradiť poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravné 

- sú zodpovední za to, že ich dieťa nenosí do MŠ nebezpečné predmety 

- v prípade úmyselného poškodzovania majetku školy dieťaťom majú rodičia 

povinnosť prejednať s riaditeľkou školy opravu, alebo náhradu škody 

 

- zákonný zástupca má slobodný prístup k informáciám, ktoré sa týkajú priebehu 

      a výsledkov predprimárneho vzdelávania svojich detí 

- môžu hovoriť s učiteľkami v triede, pokiaľ je zaistená bezpečnosť detí 

- majú právo na diskrétnosť informácií, ktoré sa týkajú ich osobného a rodinného života 

- konzultovať výchovné a iné problémy o svojom dieťati s učiteľkou, alebo riaditeľkou 

materskej školy 

- dohodnúť si osobný rozhovor s učiteľkou, alebo riaditeľkou materskej školy 

- informovať sa o výchove a vzdelávaní na rodičovských združeniach, formou 

informačných násteniek 

- prispievať svojimi námetmi a nápadmi k obohateniu vzdelávacieho programu MŠ 

- zástupca za rodičov / člen rady školy / predkladať a obhajovať potreby a záujmu 

ostatných rodičov. 



 

 

3.5.  Úprava výkonu rodičovských práv a povinností v prípade rozvodu. 

 

- Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude 

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

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

výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu./ napr. že každý rodič má právo 

priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť v čase, ktorý určuje Školský 

poriadok, alebo mimoriadne zo zdravotných dôvodov a iných dôvodov v inom, vopred 

dohodnutom čase./ 

 

- Riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí zamestnanci materskej školy budú 

počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností 

k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach 

týkajúcich sa maloletého dieťaťa. V prípade potreby poskytnú nezaujaté , vecné 

a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada a jeho obsah 

neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov. 

- Pedagogickí zamestnanci na žiadosť ani jedného z rodičov neposkytnú hodnotiace 

stanovisko. 

 

- V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič 

iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu. 

 

 

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

ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je vhodné poučiť rozvedených rodičov 

o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne 

s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať. 

 

- V prípade, že súd schváli rodičovskú dohodu  a dieťa zverí do osobnej 

starostlivosti jednému z rodičov, pričom zastupovanie v bežných veciach ponechá 

obom rodičom, materská škola rieši všetky potrebné záležitosti so zákonným 

zástupcom, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti. 

 

 

 

4.Bezpečnosť a ochrana zdravia detí . 
 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie   

zodpovedá riaditeľ ( §7 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole) 

 
 V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa riadia zamestnanci MŠ 

všeobecne záväznými predpismi, najmä §7 Vyhlášky MŠ SR č. 308 /2008 Z.z. 

o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. 

 Súčasťou starostlivosti o zdravie na pracovisku je aj rešpektovanie zákona NP SR č. 

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov- ZÁKAZ FAJČIŤ- v celom objekte MŠ ! 

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch MŠ 

a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj nepedagogickí zamestnanci, a to v rozsahu 

im určenej pracovnej náplne.  



Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogický zamestnanci od 

ich prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej 

osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá vedúci krúžku, alebo 

lektor. Za bezpečnosť dieťaťa pri očnom vyšetrení, alebo následnom cvičení, 

zodpovedá očná sestra od jeho prevzatia, až po odovzdanie učiteľke. 

 

V záujme ochrany zdravia v chrípkovom období, ak chýba viac ako 20 % detí, 

škola môže vyhlásiť chrípkové prázdniny. Prázdniny na škole, v okrese, regióne 

vyhlasujú regionálne úrady verejného zdravotníctva / RÚVZ/. 

 

Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie 

ochranných pracovných pomôcok  vykonávajú zástupcovia zamestnancov pre 

bezpečnosť a zdravie pri práci.  

 

 

4.1. 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave 

dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií. 
 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka resp. zástupkyne zabezpečia 

počet pedagogických zamestnancov takto: 

- Na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca 

- Na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca 

- Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov 

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

MŠ môže org. výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu dieťaťa 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 riaditeľom poverený 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 všetky zúčastnené osoby. 

 

Úrazy v MŠ 

- Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v MŠ, ochranu 

psychického zdravia detí, nepoužíva telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy 

výchovy. 

- Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrený ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým 

spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Ak dieťa utrpí 

úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje 

s rodičom, s ktorým sa  dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, 

odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite 

úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie 

lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa. 

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

o privolanie rýchlej zdravotnej  pomoci a rodičov 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 elektronicky na webovej aplikácii podľa metodického usmernenia 

č.4/2009 –R z 11. Februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl školských 

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

nebezpečných udalostí  , ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, 

evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

 

 

 

4.2. Opatrenia v prípade pedikulózy. 
 

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

voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj 

prostredníctvom predmetov- hrebeňov, kief, čiapok, šálov, posteľnej bielizne. Na 

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

za ušnicami a v zátylku. Pri ojedinelom výskyte v MŠ pedagogický zamestnanec 

kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a ten si ho bezodkladne príde z MŠ prevziať. 

Dieťa bude spätne prijaté do zariadenia po dôkladnom vyčistení a odstránení vší     

a hníd. V prípade opakujúceho sa výskytu u toho istého dieťaťa bude spätne do 

zariadenia prijaté až na základe potvrdenia od pediatra. 

Hlásenie ochorenia. 

- Rodič ohlási túto skutočnosť učiteľke, zástupkyni resp. riaditeľke MŠ. 

- Hromadný výskyt riaditeľka resp. zástupkyňa  oznámi  na odbor epidomiológie RÚVZ 

v Žiari nad Hronom. 

- V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie, ktorú je nutné vykonať 

v celom kolektíve, t .j. aj zdravých členov triedy, rodiny. 

 

4.3. Podávanie liekov v materskej škole. 

 

             Pedagogickí zamestnanci nie sú oprávnení podávať deťom lieky- antibiotiká, 

prípadne lieky, ktorých nesprávne podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa. 

  

- Na základe individuálnej dohody zákonného zástupcu  s triednym učiteľom je možné 

dohodnúť podávanie liekov, ktorých užívanie na isté časové obdobie určí lekár, alebo 

podávanie život zachraňujúcich liekov. 

- Podmienky podávania – spôsob, osoba, ktorá medikamenty podá aj v prípade inej 

osoby, ako učiteľka, informovaný súhlas zákonných zástupcov, odporúčanie lekára- 

dohodne triedna učiteľka so zákonným zástupcom. Takisto vyhotoví záznam 

o podávaní medikamentov aj v osobnom spise dieťaťa. 

- Podávanie probiotík,, liekov proti zápche, výživových doplnkov, pokiaľ nie sú 

podávané výslovne na základe pokynu lekára pedagogický a iný  zamestnanec 

v materskej škole podávať nesmie. 

 

 

- Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie  

zodpovedá riaditeľ. 

-  Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci 

materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi 

alebo ním splnomocnenej osobe. 



 

-  Pedagogický zamestnanec 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. 

- Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne 

splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým 

zamestnancom známu osobu. 

 

 

1.4.  Ochrana pred sociálnopatologickými javmi. 

 
 V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu 

detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade 

dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu 

dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením MŠ, prípadne CPPPaP, 

kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny, pediatra a príslušné oddelenie PZ. 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog. 

MŠ prijíma nasledovné opatrenia: 

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

zakomponovať do plánov v jednotlivých triedach 

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 

aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu bez drog 

5. Zabezpečiť v celom areáli MŠ prísny zákaz fajčiť. 

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

možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti 

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať 

literatúru k danej téme 

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

bezodkladne informovať riaditeľku resp. zástupkyňu, ktoré vykonajú okamžité 

opatrenia. 

 

1.5. Pracovno –právne vzťahy, šikana , mobbing,  bossing. 

 
Šikana a mobbing-  správanie, ktoré nie je súladné s právom a ktorého cieľom je 

vylúčenie zamestnanca z pracovného kolektívu alebo z pracovnoprávneho vzťahu. 

Uskutočňuje sa systematicky, alebo často a trvá dlhší čas. Ide o zneužitie práva na 

škodu druhého účastníka, ktoré sa uskutočňuje zámerne preto, aby bol tento účastník 

poškodený, a aby mu takýmto výkonom práva bola spôsobená ujma.  Podľa platnej 

pracovnoprávnej úpravy obťažovanie je obvykle obsahovou súčasťou pojmu 

diskriminácie a definuje ho antidiskriminačný zákon.  

Ak šikanu na pracovisku uskutočňujú radoví zamestnanci voči svojmu kolegovi, 

zneužívajú svoju povinnosť pracovať zodpovedne a riadne podľa svojich síl, znalostí 

a schopností, povinnosť plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na 



vykonávanie zverených prác a povinnosť dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa 

na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy o BOZ pri práci. 

 

Bossing: ide o zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti zamestnanca alebo 

zamestnancov zo strany nadriadeného. 

- Akákoľvek šikana predstavuje zásah do práva na ľudskú dôstojnosť, ktorú ochraňuje 

Ústava Slovenskej republiky v článku 19. 

- § 11 Občianskeho zákonníka zakotvuje ochranu osobnostných práv oprávnenej osoby, 

vrátane ochrany dobrej povesti. 

- V materskej škole v rámci pracovno-právnych vzťahov , vzťahov s rodičmi, 

vzťahov personálu k deťom, je zakázané akékoľvek zastrašovanie, osočovanie, 

ponižovanie, pokorenie, alebo urážanie. 

 

5.Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy. 
 

 

Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od budovy vlastní riaditeľka, 

zástupkyňa školy, učiteľky, upratovačky. Ráno odomyká MŠ učiteľka o 6,15 hod. a zamyká 

upratovačka o 17. hod. Učiteľka ráno vypína a upratovačka popoludní zapína signalizačné 

zariadenie. Každý zamestnanec, ktorý je oprávnený obsluhovať ESZ je povinný správne 

manipulovať so zariadením a v prípade nesprávnej manipulácie postupovať v zmysle poučenia 

MsP. 

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie 

vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivé a neznáme osoby a pri podozrení sú 

povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť. 

Zákonní zástupcovia nedávajú deťom do MŠ cenné predmety. Materská škola za 

stratu alebo poškodenie daných predmetov a hračiek prinesených z domu nezodpovedá.   

V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedajú 

upratovačky podľa harmonogramu práce. 

V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca školy zakázaný 

akýkoľvek pohyb cudzej osoby bez doprovodu. Výnimku tvoria externí vedúci krúžkov 

s ktorými má materská škola vypracovanú dohodu. 

V materskej škole je zakázaný akýkoľvek predaj tovaru a pohyb predajcov 

rôzneho druhu tovaru. 

 

Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej 

školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzavretie okien. 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú v rozsahu uvedenom v zmysle o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancami uzavretá písomne. 

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

popisu práce. 

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené podľa možnosti na 

uzamknuteľné miesto. 

Po ukončení prevádzky všetky priestory skontroluje a uzamkne riaditeľkou poverená 

osoba- podľa rozpisu prác upratovačka, ktorá je v práci do 17.hodiny. 

 

6.Záver. 

 
Zákonný zástupca dieťaťa je podľa § 144 ods. 7 písm. b.) školského zákona, povinný 

dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  svojho dieťaťa určené 



školským poriadkom. Ak rodič tým, že sa odmietne oboznámiť so školským poriadkom, 

nebude dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, bude tak porušovať všeobecne záväzný právny predpis ( školský 

zákon) , ktorým sa má riadiť a riaditeľka môže následne vyvodiť voči nemu dôsledky 

v súlade so školským poriadkom. 

 

 

 

Školský poriadok je spracovaný v súlade s/so: 

 

-Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( Školský zákon) 

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

a doplnení niektorých zákonov 

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

a doplnení niektorých zákonov 

-Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a znení neskorších doplnkov 

a predpisov 

-VZN Mesta Nová Baňa č.1/2013 zo dňa 26.6. 2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách 

-Dohovorom o právach dieťaťa 

-Deklaráciou práv dieťaťa 

 

 

Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci Školský poriadok zo dňa     

2. 9. 2014 vrátane všetkých  jeho dodatkov. 

 

 

 

       

          Katarína Štrbová 

          riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materská škola Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa 

 
Dodatok č. 1 

k Školskému poriadku školy vydanému   16. 10. 2015 

 

-  k bodu  3.5. ktorý znie : 

3.5   Úprava výkonu rodičovských práv a povinností v prípade rozvodu 

sa dopĺňa text : a  v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými  zástupcami 

 

 Nové znenie textu: 

3.5  Úprava výkonu rodičovských práv a povinností v prípade rozvodu a  v prípade 

narušených vzťahov medzi zákonnými  zástupcami 

 Do  časti 3.5 sa pridáva text: 

- V prípade potreby a žiadosti o spoluprácu riaditeľka materskej školy, ako aj 

pedagogickí zamestnanci poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko aj iným 

kompetentným úradom a inštitúciám (napr. ÚPSVaR, polícii), ak si ho od materskej 

školy vyžiada a jeho obsah neposkytnú žiadnemu z dotknutých osôb. 

 

 

Ďalej sa dopĺňa  bod 3.6 s textom: 

 

3.6  Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami 

a ďalšími zamestnancami materskej školy. 

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

učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom ( alebo ním splnomocnenou osobou) sa 

komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, zástupkyne,  

alebo riaditeľky materskej školy 

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

používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov 

tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú ( pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy) 

- v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa 

z materskej školy do času ukončenia prevádzky, 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 oddelenie policajného 

zboru, ( OO PZ Žiar nad Hronom – 0961 641 111), 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 

Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe, 

ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba 

- V prípade, ak materská škola má 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 predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej 

oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti 

príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

 

 
Dodatok č. 1 k Školskému poriadku nadobúda platnosť   12. decembra 2017 

 

 
Vypracovala: Katarína Štrbová, riaditeľka materskej školy, dňa  14. 11. 2017 

Schválené na PR: 

MŠ Nábrežná dňa:    21. 11. 2017 

ET Štúrova dňa:  11. 12. 2017 

ET Kolibská cesta dňa: 11. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 2 
K Školskému poriadku školy vydanému 16. 10. 2015 

 

K bodu 2.2 

Ruší sa celá časť 2.2 Školského poriadku , platí nasledujúci nový text. 
 

2.2  Dochádzka detí do materskej školy  

       Materská škola je v prevádzke v pondelok až piatok od  

 6:30 h. do 16:30 h. MŠ Nábrežná 2 a ET Kolibská cesta 6230 

            6:00 h. do 16:30 h. ET Štúrova 47 
 

ODSEK 1  Dochádzka detí do materskej školy 

a.) Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 8:00 hod. 

a prevezme ho spravidla najskôr po 14:30 hod., ak sa s pedagogickým zamestnancom 

nedohodne inak 

b.) Neprítomnosť dieťaťa a zároveň odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred 

zápisom do zošita na odhlasovanie, oznámením pedagogickému zamestnancovi, alebo 

telefonicky do 8:00 hod. na telefónnom čísle:     

 045/6856 555              Materská škola Nábrežná 2  

 045/6857 239 , 0903 535  998        ET Kolibská cesta 6230 

045/6857 104 , 0903 535  998        ET Štúrova 47 

c.) Zákonný zástupca odovzdáva dieťa denne priamo učiteľke, denne poskytuje učiteľke 

informáciu o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa z dôvodu monitorovania 

a evidencie zdravotného stavu detí 

d.) Materskú školu môžu navštevovať iba zdravé deti, t.j. pedagogický zamestnanec môže 

odmietnuť prevzatie dieťaťa, ktorého zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do 

materskej školy 

e.) Na preberanie dieťaťa z materskej školy inou osobou ako je zákonný zástupca dieťaťa 

je potrebné písomné splnomocnenie rodiča, na ktorom je uvedené meno, priezvisko, 

vzťah k dieťaťu ( rodinný príslušník, sused, rodinný známy a podobne). Učiteľka má 

právo vyzvať túto osobu k preukázaniu totožnosti 

f.) Prebrať dieťa z materskej školy môže aj neplnoletý súrodenec so splnomocnením 

rodičov, avšak tento nemôže byť mladší ako  10 rokov 

 

 

ODSEK  2  Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole  

 

a.) V prípade že sa dieťa nezúčastní na výchove a vzdelávaní, je zákonný zástupca 

povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho 

neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä: 

° choroba, 

° lekárom nariadený zákaz dochádzky do materskej 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, 

° účasť dieťaťa na súťažiach 

 

b.) 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 maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 

c.) Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať 

lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti 

d.) Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, 

trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný 

zástupca potvrdenie od lekára 

e.) Ak nie je dieťa prítomné v materskej škole 5 a viac dní pri návrate do materskej 

školy rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 

jeden deň 

f.) Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri zistení, že jeho zdravotný stav nie 

je vhodný na prijatie do materskej školy, nie je lekár povinný uvádzať podrobný 

opis zdravotného stavu dieťaťa, iba potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 

g.) Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 

v mesiaci, rodič písomne požiada na predpísanom tlačive o odpustenie platby. 

h.) Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 

v mesiaci, rodič písomne požiada o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ zo 

zdravotných, rodinných alebo iných dôvodov, bezodkladne. V prípade, že nevie 

odhadnúť dĺžku neprítomnosti, žiadosť predloží najneskôr do 14 kalendárnych dní 

po opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy. 

 

 

Dodatok č. 2,  k Školskému poriadku nadobúda platnosť 18. septembra 2018 

 

Vypracovala: Katarína Štrbová, riaditeľka materskej školy dňa 12. 09. 2018 

 

Prerokovaný na PR dňa: 17. 09. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    DODATOK  č. 3 
  k  Školského poriadku  vydanému  16. 10. 2015 

 

 Časť: 

3. Práva a povinnosti rodičov a detí 
     Sa dopĺňa v bode: 

3.6  Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov s pedagogickými 

zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy  nasledovný text: 

-  zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho

 vzdelávania jeho dieťaťa 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 

 

       
Dodatok č.  3,  k Školskému poriadku nadobúda platnosť  10. septembra 2019 

 

Vypracovala: Katarína Štrbová, riaditeľka materskej školy dňa 06. 09. 2019 

 

Prerokovaný na PR dňa:  09. 09. 2019 

 
 

 

 


