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                  Školský poriadok  je dokumentácia, ktorá upravuje najmä 

podrobnosti o výkone práv a povinností detí a ich rodičov v materskej škole, 

pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a ďalšími 

zamestnancami, určuje prevádzkový a vnútorný režim v materskej škole, 

charakterizuje podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich 

ochrany pred sociálnopatologickými javmi a podmienky zaobchádzania 

s majetkom školy. 

                   Je to súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod materskej 

školy (ďalej len MŠ). Podľa jeho pravidiel sa riadi každý návštevník MŠ – deti, 

rodičia, rodinní príslušníci, návštevníci, zamestnanci. Jeho dodržiavanie 

vyžadujú všetci zamestnanci materskej školy. Priebežne i pravidelne kontrolujú 

jeho plnenie.  

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých návštevníkov 

materskej školy. 
 

                     Daný poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle 

 

● Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 

vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z .  

● Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

● Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

● Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných pracovníkov škôl 

a školských zariadení v pôsobnosti obce Borský Svätý Jur s prihliadnutím na 

špecifické podmienky materskej školy v Borskom Svätom Jure, 

● Všeobecne záväzným nariadením obce Borský Svätý Jur č. 3/2011 

z 21.septembra 2011 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na 

čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach. 

● Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

●  Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, 

● Zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov, 

● Zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, 

● Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, 

● Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov, 

● Dohovoru o právach dieťaťa 

● Deklarácie práv dieťaťa 
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                                                       I. 

 

                             Charakteristika materskej školy 

 
            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 pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho 

programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom 

programe JURKO sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah 

výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. 

        MŠ je dvojtriedna : trieda Medvedíkov a trieda Svetlušiek. Poskytuje 

celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov 

a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom 

možnosť aj poldenného pobytu. 

      Materská škola je umiestnená v budove pri Základnej škole a Školskej 

jedálni v Bor. Sv. Jure. Tvorí ju chodba so šatňami pre deti, umyváreň, 

hygienické zariadenia pre deti a dospelých, sprchovací kút, dve triedy 

s príslušnými priestormi a zborovňou .Do jedálne sa vchádza cez vstupnú halu. 

      Zriaďovateľom MŠ je Obecný úrad a od roku 2004 tvorí zlúčením so ZŠ 

jeden právny spoločný subjekt, ktorý je riadený riaditeľkou ZŠ s MŠ : Mgr. 

Alenou Olšovskou. 

 

                                                       

                                                         II. 

 

                                  Prevádzka materskej školy 
 

       Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:45 do 16:00 hod. 

 

          Zástupkyňa riad. pre MŠ: Mgr. Beata Stahlová 

          Konzultačné hodiny: v párnom týždni v čase po skončení rannej zmeny,  

                                            alebo po dohode s rodičmi. 

V čase pracovnej zmeny (priama výchovno-vzdelávacia činnosť) nemôžu byť 

konzultačné hodiny( ani učiteľky vtedy nemôžu konzultovať).      

    

          Vedúca školskej jedálne:  Jana Planková 

          Konzultačné hodiny:  7:00 – 10:00 hod. 

 

       Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi na plenárnom 

rodičovskom združení a písomne schválená zriaďovateľom ZŠ s MŠ.       
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Učiteľky a prevádzková pracovníčka nastupujú do práce podľa  harmonogramu 

dochádzky. V prípade neprítomnosti vedúcej pedagogickej pracovníčky, či už 

krátkodobo alebo dlhodobo ( dlhšia ako 4 týždne) musí riaditeľka poveriť 

niektorého pedagogického zamestnanca, aby ju zastupoval. V tomto poverení by 

mala vymedziť rozsah kompetencií toho,  kto ju bude zastupovať ( ustanovenie 

odseku 1 § 5 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z . o materskej škole v znení 

č.308/2009 Z. z.   

       Deti sa schádzajú od 6:45 hod. a osobne ich preberá učiteľka. 

Počas školského roka môže riaditeľ prevádzku obmedziť alebo prerušiť 

po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. Dôvod na 

prerušenie alebo obmedzenie prevádzky Materskej školy môže byť vysoká 

chorobnosť detí, prázdniny, prerušenie dodávky vody, tepla, energií, nariadenie 

RÚVZ, nízky počet dochádzajúcich detí, bezpečnostné podmienky a iné. 

Čas vianočných prázdnin pre daný školský rok je určený v Pedagogicko-

organizačných pokynoch. Prevádzka pracoviska je v tomto čase prerušená. 

Prevádzka na pracovisku začína zvyčajne prvý pracovný deň po dni 6.1. (sviatku 

Troch kráľov). Prevádzka začína tak, ako sa začína vyučovanie v Základnej 

škole. Počas prerušenia prevádzky celej Materskej školy čerpajú zamestnanci 

dovolenku.  

V čase letných prázdnin je z hygienických dôvodov prevádzka prerušená 

v mesiaci júl alebo august najmenej na 3 týždne. V tom čase si pedagogické 

pracovníčky čerpajú dovolenky a prevádzková pracovníčka vykonáva 

upratovanie a dezinfekciu priestorov. Prerušenie prevádzky oznámi riad. pre MŠ 

vopred. Prevádzka v mesiaci júl je obmedzená podľa počtu nahlásených detí. 

Rodičia privádzajú svoje deti do 8.30 hodiny a berú si svoje deti spravidla 

po 15.00 hodine. Deti v tomto období trávia väčšinu času na školskom dvore, 

alebo v prírode za dedinou. Preto rodičia regulujú obutie a oblečenie detí podľa 

aktuálneho počasia, deťom zabezpečia aj náhradné oblečenie (pre prípad 

zamokrenia, spotenia, nadmerného ušpinenia a pod.). Je potrebné, aby deti mali 

pokrývku hlavy, každé dieťa svoj krém s ochranným faktorom. Rodičia sú 

povinní oznámiť pedagogickým zamestnancom všetky alergické prejavy detí na 

rôzne podnety, aj na uštipnutie bodavým hmyzom. Na ošetrenie malých bodnutí 

používajú pedagogickí zamestnanci Fenistil gel.  

Pobyt detí na školskom dvore a v prírode zabezpečujú pedagogickí 

zamestnanci v závislosti od počasia. V prípade vysokých denných teplôt sa 

zdržiavajú s deťmi vonku spravidla do 11.00 hodiny. Dbajú na to, aby mali deti 

pokrývku hlavy, primerané oblečenie, regulujú pobyt na slnku a v chládku. 

Zvýšený príjem tekutín zabezpečuje materská škola v spolupráci s vedúcou 

školskej jedálne. Pedagogickí zamestnanci sú povinní ponúkať deťom nápoje, 

pri ich príprave a dodržiavaní hygienických a bezpečnostných pravidiel 

spolupracujú s prevádzkovými zamestnancami.   

Organizovanie výletov a exkurzií v tomto období sa riadi platnou 

legislatívou. 
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                                                             III. 

 

                     Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa 

                                     do materskej školy 

                                              

                                               1. 
                     Zápis a prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 

 

            Deti sa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie prijímajú 

k začiatku školského roka(v mesiaci marec) alebo v priebehu školského roka, 

pokiaľ je voľná kapacita materskej školy vo veku spravidla od troch do 

šiestich rokov,  prednostne deti 5-6 ročné, s odloženou dochádzkou 

a s dodatočne odloženou dochádzkou. 

             Deti mladšie ako tri roky, nie však mladšie ako dva roky, sa pri 

prijímaní nesmú uprednostniť pred deťmi, ktoré dovŕšili tri roky. 

             Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka 

najneskôr do 15.februára príslušného kalendárneho roka oznámenie, kde bude 

uverejnené miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a  

podmienky prijímania. Priebežne sa prijímajú, ak je voľná kapacita (§ 3, odsek 

2, vyhlášky č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z o materskej 

škole). 

            Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou 

povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí 

riaditeľka konkrétnej materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou 

školy zverejní na viditeľnom mieste. 

              Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží 

riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast. Žiadosť prijatá bez tohto potvrdenia nie je 

kompletná. Malo by    obsahovať údaje, ktoré sú pre rozhodovanie riaditeľa 

o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ dôležité a najmä tie, ktoré nie sú v rozpore so 

zákonom č. 428/ 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 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. 

            Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, 

zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave 

dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie. Ustanovenie odseku 4 vyhlášky o materských školách č. 306/2008 

Z. z. v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. upravuje spôsob prijímania detí so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ( t.j. mentálne, zmyslovo alebo 
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telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti 

s poruchami správania, s autizmom ( ďalej len „dieťa so zdravotným 

znevýhodnením“). V súlade s § 28 ods.12 možno do jednej triedy zaradiť 

najviac dve deti so zdravotným znevýhodnením. Pri zaradení takýchto detí sa 

najvyšší počet detí v triede môže znížiť o dve deti za každé zdravotne 

znevýhodnené dieťa. Podľa § 28 ods. 13 školského zákona výkonom práv 

dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zaradeného do 

materskej školy nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí zaradených 

v materskej škole. 

          O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej 

školy podľa § 5 ods.14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle vyhlášky § 3 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. y. 

o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 308/2009 Z. z. 

             Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej 

školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30.apríla. 

             Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič 

riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla bežného roka. Pokiaľ rodič 

do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní  

zástupkyňu riad. pre MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky 

dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. 

              Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať 

adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri 

mesiace. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobnosti 

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

umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke. Ona vždy pred svojím 

rozhodnutím musí zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá 

vytvorené vhodné podmienky ( personálne, priestorové, materiálne...), resp. či 

ich bude po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť. Spolu s rozhodnutím poskytne 

zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú rodičia 

povinní informovať MŠ 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 ZŠ s MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ, po 

zistení okolností ovplyvňujúcich jeho výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že 

rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa , počas ktorého sa overí, či dôjde 

k zmene výchovy a vzdelávania ( § 108 školského zákona) príp. či pristúpi po 

predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď 

o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení 

predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že škola nie je schopná vzhľadom 
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na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu 

zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. 

             V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho 

zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičmi alebo na základe 

jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej 

školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

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). 
 

 

                                                              2. 
                             Dochádzka detí do materskej školy 

 

              Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod. najneskôr do 

8:15 hod. a prevezme spravidla po 15:00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob 

stravovania dohodne rodič so zástup. riad. MŠ alebo triednou učiteľkou 

materskej školy. 

               V prípade dochádzky v priebehu dňa ( návšteva lekára, logopéda, 

cestovanie...)  rodič dohodne čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby 

nenarušil priebeh činnosti ostatných detí (napr. neobmedzil pobyt detí vonku).  

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho 

prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému 

zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe staršej ako 10 rokov. 

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že 

jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy ( umožňuje mu 

to ustanovenie odseku 7, § 7 Vyhlášky min. školstva SR z 23.júla 2008). 

V prípade ochorenia dieťaťa v MŠ počas dňa je učiteľka povinná zabezpečiť 

jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov 

zamestnancov školy a okamžité informovanie zákonného zástupcu dieťaťa 

o zmene zdravotného stavu dieťaťa. 

              Ak počas dochádzky dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do 

MŠ nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia alebo jeho 

správania, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na 

konzultáciu a následné vyšetrenie v CPPPaP, CŠPP, prípadne iné odborné 

vyšetrenie. Na základe výsledkov odborného vyšetrenia riaditeľ posúdi, či je 

možné v MŠ vytvoriť vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické 

podmienky potrebné pre integráciu, alebo rozhodne o predčasnom ukončení 

predprimárneho vzdelávania v MŠ Borský  Svätý Jur a odporučí prípadné 
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preradenie  dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia (v 

spolupráci so zariadením výchovného poradenstva).  

                 Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, 

najneskôr do 8:00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza 

plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.  

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole podľa § 144 

ods. 9 a 10 školského zákona platí, že : 

● jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu 

príčinu jeho neprítomnosti. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä : 

- choroba, 

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo 

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

- mimoriadne udalosti v rodine alebo 

- účasť dieťaťa na súťažiach. 

Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia. 

Spôsob oznamovania neprítomnosti dieťaťa v MŠ : 

● zákonný zástupca oznámi telefonicky zástupkyni školy ( mobil) alebo triednej 

učiteľke dôvod neprítomnosti( pevná linka). 

● zákonný zástupca písomne oznámi dĺžku neprítomnosti dieťaťa v MŠ na 

nástenke umiestnenej na prístupnom mieste ( chodba MŠ) 

● zákonný zástupca osobne oznámi dôvod, dĺžku neprítomnosti dieťaťa v MŠ 

● ak má učiteľka preberajúca dieťa od zákonného zástupcu podozrenie, že dieťa 

je choré, požiada zákonného zástupcu o predloženie potvrdenia o zdravotnom 

stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára. 

● ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá päť dní ( a viac), predloží 

zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

                  Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi 

riad. MŠ dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa 

do materskej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. 

                 Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod 

neprítomnosti dieťaťa poruší povinnosti zákonného zástupcu vymedzené v  § 

144 ods. 7, bod b) zákona č. 245/2008 Z. z.    riaditeľka ZŠ s MŠ po 

predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy ( bližšie viď str.10). 

                 Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie 

zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe staršej ako 10 rokov . 

                 Oproti doterajšej právnej úprave sa mení ustanovenie, ktoré umožňuje 

zákonnému zástupcovi na prevzatie svojho dieťaťa splnomocniť svoje dieťa 
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staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. 

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa 

z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy 

v príslušnom školskom roku. 

                 Po prevzatí detí rodičmi či inými splnomocnenými osobami, 

pedagogickí zamestnanci nezodpovedajú za ich zdravie a bezpečnosť, a to 

ani v šatni či na školskom dvore. 

Pedagogickí zamestnanci môžu odmietnuť vydať dieťa osobe, ktorá je podozrivá 

z užitia legálnych či nelegálnych drog a alkoholu. Dieťa v takomto prípade 

odovzdajú zákonným  zástupcom dieťaťa len v sprievode člena polície. 

            Rodičia sa v MŠ zdržiavajú väčšinou v šatni. Do ostatných 

priestorov vstupujú len so súhlasom zamestnanca MŠ. Pri vstupe do triedy 

použijú vlastné prezuvky, návleky, alebo vstupujú do tried bez topánok. 

Vstup do tried a ostatných priestorov MŠ je rodičom dovolený po 

predchádzajúcom dohovore s učiteľkou a s jej súhlasom, a so súhlasom 

riaditeľky ZŠ s  MŠ. (školský zákon § 28 ods.16) 

            Akúkoľvek zmenu v oblasti dochádzky dieťaťa do MŠ (skrátenie,  či  

predĺženie dochádzky, prerušenie, ukončenie dochádzky) oznámi zákonný 

zástupca dieťaťa riaditeľke ZŠ s MŠ písomne. 

 

                                  

                                                       3. 
                                  Úhrada poplatkov za dochádzku 

                

                  Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov materskej školy 

prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. 

                 Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou je určená 

všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, na základe ktorého vydáva 

príslušný starosta oznam o určení jeho výšky .Za pobyt dieťaťa v materskej 

škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN obce Borský Svätý Jur 

povinný prispievať sumou 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa.Výška príspevku určená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Borský Svätý Jur č. 3/2011 z 21.septembra 2011 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách 

je na jedno dieťa 10 €.                  

                 Príspevok sa platí vopred vždy v stanovený termín v mesiaci a to 

najneskôr do 10. dňa v mesiaci. Na základe zákona č.390/2011 Z.z., ktorého 

účinnosť je od 1.1.2012, je však zrušená horná hranica výšky príspevku 

zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a jeho samotnú výšku 

určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

                  

                  Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 

oslobodený zákonný zástupca, ak:  
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● má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

● ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je 

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

●  je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

                   Povinný príspevok sa na základe rozhodnutia starostky obce 

VZN neuhrádza, ak : 

 dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných 

dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

 dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo 

bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom 

alebo inými závažnými dôvodmi.  

 

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených 

bodov, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac 

už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci na účet 

zriaďovateľa 3249087002/5600 poštovou poukážkou po predchádzajúcom 

výbere platby od zákonných zástupcov prostredníctvom príjmových 

potvrdení o úhrade osobou poverenou týmto úkonom. 

 

                  Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na 

stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje. 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 3/2011 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri 

materských školách v súlade s § 140 ods.10 školského zákona činnosť 

v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú náhradu nákladov spojených 

s činnosťou v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden 

deň určený príspevok (desiata, obed, olovrant). 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške 

nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - § 

140 ods. 10 školského zákona 245/2008 Z.z. v z. n. p. U detí MŠ, ktoré sú 

prihlásené na celodenný pobyt a zákonný zástupca dieťaťa uhrádza celú stravnú 

jednotku, sa táto suma môže znížiť o poplatok za olovrant len v prípade, ak je 

dieťa odhlásené najmenej na obdobie jedného mesiaca z olovrantov na určitý 

deň (viac dní) v týždni. Obdobie, jednotlivé dni si rodič môže dohodnúť 

s vedúcou ŠJ, ktorá to oznámi učiteľke v triede.  

 

Príspevok sa uhrádza vopred od 15. do 20.dňa v predchádzajúcom mesiaci 

za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne 3249084004/5600 poštovou 

poukážkou alebo bezhotovostnou platbou na potravinový účet školy.  
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Ak zaplatenie nebude preukázateľné, upozornia rodiča na porušenie ustanovení 

zákona a porušovanie Školského poriadku. V prípade, že zaplatenie poplatkov 

nie je preukázateľné ani nasledujúci deň, odmietnu prijať dieťa do MŠ až do 

času, kedy bude preukázaná úhrada poplatkov za pobyt a stravu dieťaťa v MŠ.  

Ak zákonní zástupcovia porušujú ustanovenia tohto školského poriadku, alebo 

porušujú povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu podľa § 144 zákona NR 

SR č. 245/2008 z. z. v znení neskorších predpisov, riaditeľka po 

predchádzajúcom upozornení zákonných zástupcov môže rozhodnúť o prerušení 

predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ . 

 

 

4. 

Práva a povinnosti detí a rodičov 

 

 

4.1.  Práva a povinnosti detí 

 

Dieťa má právo na : 

 

 bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pre 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 etickej 

príslušnosti,  

 poskytovanie poradenstvo a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 

prostredí,  

 organizáciu výchovy a vzdelávanie primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu 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. 
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Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky 

a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa 

poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých 

istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. 

 

Dieťa je povinné: 

 

 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

na výchove a vzdelávaní,  

 dodržiavať školský poriadok materskej školy,  

 chrániť pre poškodením majetok materskej školy a majetok ktorý využíva 

na výchovu a vzdelávanie,  

 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 materskej 

školy,  

 rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy 

a dobrými mravmi. 

 

 

4.2.  Práva a povinnosti rodičov 

 

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa má právo: 

●  vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu   

    a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému  

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

    národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno  

    uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy. 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole 

poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne 

v súlade so súčasnými 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 výsledkov svojho dieťaťa,  

 zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky materskej školy,  

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho 

dieťaťa,  
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 vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy. 

 

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný: 

 

 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa 

určené školským poriadkom, 

 pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Borský Svätý Jur č.3/2011 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských 

školách v súlade s §28 ods. 7  školského zákona za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zriadenej obcou Borský Svätý Jur, mesačne na jedno 

dieťa 10 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa 

v kalendárnom mesiaci prostredníctvom príjmových potvrdení 

o úhrade osobou poverenou týmto úkonom. 

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby,  

 informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, 

jeho zdravotným problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, 

ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,  

 ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod 

neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie 

o bezinfekčnosti dieťaťa,  

 

 

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle VZN obce Borský Svätý 

Jur zo dňa 21.9.2011 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni môže riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení 

zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy, pretože zákonný zástupca tým porušuje 

vyššie uvedené povinnosti zákonného zástupcu určené  § 144 ods. 7, 

písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

v znení neskorších predpisov („dodržiavať podmienky výchovno-

vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa  určené školským poriadkom).  Ak  

do stanoveného termínu v súlade s upozornením na možnosť 

predčasného ukončenia dochádzky z vyššie uvedených dôvodov nebude 

zákonný zástupca reagovať, bude sa jeho nečinnosť považovať za 

súhlas zákonného zástupcu s predčasným ukončením dochádzky 

dieťaťa do materskej školy a riaditeľka MŠ rozhodne o predčasnom 

ukončení dochádzky 
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                                                                        IV. 

                        Vnútorná organizácia materskej školy 

 

                                                      1. 
                               Organizácia tried a vekové zloženie 

          

 

               1. trieda     od 3 do 4,5 rokov 

               2. trieda     od 4,5 do 6 rokov, príp. do 7 (odložená šk. doch. ) 

               

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

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Ak sa do 

triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.  

              Ustanovenie odseku 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej 

škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. upravuje zaraďovanie detí mladších ako 

tri roky do samostatnej triedy. Na to, aby sa  mohla zriadiť samostatná trieda pre 

mladšie deti ako tri roky, musí ich byť najmenej päť, najviac desať. 

              Maximálne počty detí v triedach : 

3- až 4- ročné deti                            20 

4- až 5- ročné deti                            21 

5- až 6- ročné deti                            22 

3- až 6- ročné deti                            21  

Rozdelenie detí do tried je závislé od počtu prihlásených detí a vekového 

zloženia. Pre každú triedu v MŠ určí riaditeľ školy triedneho učiteľa najviac na 

dobu jedného školského roka. Triedny učiteľ zodpovedá za kvalitu 

a komplexnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie, vrátane dokumentácie 

o deťoch. Spolupracuje s učiteľkou na triede a ostatnými pedagogickými 

zamestnancami. Triedny učiteľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami.  

              V materskej škole možno vychovávať spolu so zdravými deťmi i deti so 

zdravotným  znevýhodnením (mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, 

deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, 

s autizmom). Podľa ustanovenia odseku 4 danej vyhlášky sa deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia zaraďujú do triedy s ostatnými deťmi.  

 

 

                                                     2. 
                 Prevádzka tried (schádzanie a rozchádzanie detí) 

 

 

I. trieda : 6:45 – 16:00     

                          II. trieda : 7:30 – 15:30                           
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V čase od 6:45h do 7:30 hod. sa deti schádzajú v I. triede.  Od 7:30 h 

sa otvára II. trieda a začína sa prevádzka v určenej triede. II. trieda určená 

mladším deťom zahájila prevádzku v priebehu mesiaca január 2008. Materská 

škola získala samostatnú triedu uvoľnením a zrušením priestoru bývalých dielní 

od ZŠ. Následnou rekonštrukciou a preinvestovaním finančných prostriedkov 

bola vytvorená a zariadená trieda pre účely zlepšenia priestorových podmienok 

a pripraveností detí na vstup do ZŠ. Je v nej priestor pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť a miesto pre odpočinok detí danej vekovej skupiny.                                                                                                  

   Pre potreby detí, schádzania a rozchádzania sa prispôsobili podmienky v I. 

triede vyčlenením samostatnej spálne pre deti a dostatočne veľkého priestoru pre 

herňu. Zároveň sa podarilo vytvoriť stále kútiky pre deti a zlepšila sa 

organizácia počas dňa. 

   Čas prevádzky jednotlivých tried je upravený podľa personálneho 

obsadenia, umožňuje prekrývanie úväzku učiteliek počas pobytu detí vonku 

a počas obeda. 

   Počas olovrantu, podľa potreby a počtu malých detí, v prípade obliatia, 

pomáha zostávajúcej učiteľke na poobedňajšej zmene prevádzková pracovníčka. 

    Na pracovisko sa vracia o 14:00 h, kedy vypomáha so samoobsluhou malých 

detí, v prípade pocikania prezlieka postieľky a pod. podľa dennej potreby detí 

v malej triede. Zároveň vyvetrá miestnosť detí po spánku. 

 V I. triede predškoláci vykonávajú sebaobslužné činnosti samostatne, pod 

dohľadom prítomnej učiteľky. Tá skontroluje uzavretie okien, celkový stav 

triedy a danú triedu uzamkne. Prevádzková pracovníčka zodpovedá za 

uzamknutie po skončení svojich prác v čase rozchádzania detí v I. a II. 

triede. 

 Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť 

didaktickú techniku na uzamykateľné vopred určené miesto. 

 Po ukončení prevádzky všetky priestory skontroluje a uzamkne 

školníčka (prevádzková pracovníčka).    

V čase letných mesiacov júl, august je prevádzka materskej školy prerušená 
na štyri týždne. V tomto období vykonáva prevádzková pracovníčka veľké 

upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. 

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom dva mesiace 

vopred. MŠ má právo zisťovať záujem zákonných zástupcov o počet detí v čase 

letných prevádzky v daných mesiacoch ( písomnou formou).  

 

                                                         3. 
                                             Preberanie detí 

                

                Dieťa od rodičov preberá službukonajúca  učiteľka, ktorá zaň 

zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (alebo inej 

splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi,  ktorý ho v práci strieda 
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       Preberanie detí medzi učiteľmi v čase schádzania a rozchádzania je 

možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom 

preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa. 

               Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič 

splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, staršie ako 10 rokov, alebo  

inú známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá, vyplní  dané tlačivo.  

             Rodič preberá dieťa v čase od 12,00 :12,30 alebo od 14,50 do 16,00 hod. 

             Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je 

potrebné  o tom vopred informovať triednu učiteľku. 

            V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným 

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

úradného rozhodnutia ) informovať riaditeľku MŠ. 

 

 

                                                        4. 

                Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu 

 

             Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom 

prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada 

kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ. 

           Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných 

fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie 

psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. 

 

               Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole –  

                                        DENNÝ PORIADOK 

 

           Výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva 

z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na 

optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku 

uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

 

Prevádzka MŠ je denne od 6,45 hod. do 16,00 hod.: 

6,45 – otvorenie prevádzky 

           ● schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,  

             skupinové, individuálne, spoločné hry, edukačné aktivity 

 

8,30 až 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, desiata) 

           ● 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 ( pohybové, hry so spevom, využitie záhradného 

              náradia a náčinia, pieskoviska, hry s hračkami, voľné hry) 
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11,15 až 11,45 – činnosti zabezpečujúce životosprávu ( hygiena, príprava na  

              obed, obed) 

           ● príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory,  

              odpočinok ( v staršej vekovej skupine jeho postupné skracovanie ) 

14,15 až 14,45 – hygiena, olovrant 

            ● hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, krúžková činnosť, pobyt  

               vonku     

16,00 – ukončenie prevádzky   

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej 

skupine, je pružný , umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 

 

                   Konzultácie s pedagogickými zamestnancami   

         

                Rodičia, príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať 

s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 11,30 hod. do 12,00 hod., 

prípadne v inom čase podľa dohody (ak v tom čase neplnia vyučovaciu 

povinnosť). Konzultácie sú spravidla ústne. V písomnej forme sa vyhotovujú 

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

bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.                              

                   Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať 

pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti 

pedagogického pôsobenia na dieťa.                                                             
 

 
                                        Organizácia v šatni 

 

                   Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené 

osoby v čase od 6,45 do 8,15 hod. a od 14,50 do 16,00 hod., ktoré vedú deti 

spolu s učiteľkami k samostatnosti a poriadkumilovnosti (pri prezliekaní 

a obliekaní).   

           Rodič sa nezdržiava dlho v šatni a nezdržiava pedagogického 

zamestnanca pri výchovno-vzdelávacej činnosti. Pokiaľ má záujem 

o konzultáciu dohodne si termín a čas, aby to vyhovovalo obidvom stranám. 

Zlepší to komunikáciu a napomôže to k doriešeniu problému. 

 Za estetickú úpravu šatne  zodpovedá  učiteľka príslušnej triedy,  za 

hygienu prevádzková pracovníčka. Počas dňa zodpovedá za uzamknutie šatne   

učiteľ. Prevádzková pracovníčka v čase od 15,30 do 16,00hod.  je povinná 

skontrolovať hygienu v šatni a uzamknúť daný priestor.  

            Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za 

stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Obuv 

v ktorej dieťa príde uloží pod lavičku na chodbe a nie do skrinky dieťaťa, aby 

tam mohla voľne schnúť a vetrať sa. Do skrinky patria z obuvi iba papučky 
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s vyznačeným menom dieťaťa, aby sa zabránilo napr. výmene medzi deťmi, 

alebo nesprávnemu priradeniu papúč inému dieťaťu učiteľkou.  

Zákonný zástupca dieťaťa dozerá na to, aby dieťa nenosilo do školy predmety, 

ktoré nebude v MŠ potrebovať. Hračky, mobilné telefóny, klenoty, peniaze a 

ďalšie cenné veci nosia deti na vlastnú zodpovednosť rodičov. Pri odcudzení, 

strate alebo znehodnotení predmetov, ktoré dieťa v MŠ nepotrebuje pri 

edukačnom procese, materská škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 

          Deti majú prísne zakázané nosiť do školy zbrane, hračky imitujúce 

zbrane, nože, zápalky, zapaľovače, omamné látky, ostré predmety, alebo iné 

veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 
Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie aj na prezlečenie, na 

prezutie ortopedické sandále ( nie šľapky) a podpísané alebo inak označené 

pyžamo ( najmä u malých detí). 

Učiteľka v triede mladších detí pomáha pri prezliekaní detí na pobyt 

vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V triede 

starších detí pomáha učiteľka deťom podľa potreby. 

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých návštevníkov MŠ, hlavne detí 

predškolského veku, sa v celom areáli MŠ zakazuje jazdiť na bicykli počas 

prevádzkových hodín (to je od 6.45 do 16.00 hod.) v pracovných dňoch. Bicykle 

si všetci návštevníci MŠ odkladajú na miestach určených na odkladanie 

bicyklov. V prípade poškodenia zdravia alebo vzniku materiálnej školy 

zodpovedá za vzniknutú škodu ten, kto nedodržal toto nariadenie. 

 

 

                                     Organizácia v umyvárni 

                   

                    Deti sa umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich 

vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Tiež zodpovedá za  

celkovú organizáciu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a 

dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných 

predpisov. 

                   Každé predškolské dieťa má vlastnú zubnú kefku, pastu, pohár 

a hrebeň. Učiteľka dbá na správnu stomatohygienu, vytvára návyk čistenia 

zubov. 

                  Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne 

zodpovedá prevádzková pracovníčka. 

 

                                                     

                                        Organizácia v jedálni 

                    

                  Deti prichádzajú k obedu o 11:15 hod. niekedy i skôr, nakoľko po 

nich prichádzajú deti ZŠ. Deti 3 – 4 ročné používajú pri jedle lyžicu 4 – 5 ročné 

aj vidličku  a deti 5 – 6 ročné používajú celý príbor. 
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                  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru 

stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie 

počtu stravníkov a pitný režim v jedálni. Pitný režim mimo jedálne zabezpečujú 

triedne učiteľky v spolupráci s rodičmi 

                 Za organizáciu v jedálni a výchovný proces zodpovedajú učiteľky 

MŠ. Tiež vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania. 

                 Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov i 

i prikrmuje. Nenúti ich jesť. 

        Rodič je na nástenke informovaný o zložení jedálneho lístka na 

príslušný týždeň, ako aj o nutričnej hodnote. Jedálny lístok je schválený 

vedúcou školskej jedálne a hlavnou kuchárkou. Všetky chodiace deti musia 

dostávať plnohodnotnú stravu a z epidemiologického hľadiska si nesmú nosiť 

domácu stravu.  

                 Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo 

stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej 

jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí 

obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára (alergológa), na 

ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( mliečne výrobky, 

potraviny obsahujúce škrob atď.).  

 

Časový harmonogram podávania jedla : 

● desiata         8,30   -   9,00  hod. 

● obed            11,15  - 11,45  hod. 

● olovrant      14,15  - 14,40  hod. 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. 

vopred, po nedeli alebo sviatku do 8,00 hod. písomne  na nástenke určenej na 

odhlasovanie detí alebo u vedúcej školskej jedálne. V prípade, ak zákonný 

zástupca nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v materskej 

škole, môže odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky nasledujúco:  

 pondelok až vo štvrtok denne od 8,00 hod. do 13,00 hod. na nasledujúci    

deň,  

 v piatok od 8,00 hod. a pondelok do  7,30 hod. na pondelok. 

 

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

zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do 

obedára v čase od 11,15 hod. – do 14,00 hod.  

    

Pitný režim v materskej škole : 

           Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia pre deti a mládež vyžaduje od materskej školy zabezpečiť pitný režim 

detí počas celého pobytu dieťaťa v zariadení. 
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          Materská škola rešpektuje protiepidemické požiadavky  zabezpečením 

hygienických podmienok na pitie pitím nápojov vždy z čistého pohára a 

nalievaním, nie naberaním nápojov. Za najvhodnejší nápoj podávaný deťom 

považujeme zdravotne bezchybnú pitnú vodu, ktorá tíši smäd, podieľa sa na 

udržiavaní vodnej a elektrolytickej rovnováhe a má priaznivé biologické účinky. 

  

  

Manuál zdravého príjmu tekutín : 
●Ponúkať nápoj rovnomerne počas celého dňa v primeraných dávkach,   

  epidemiologicky bezpečným spôsobom 

●Nikdy nečakať len na prejavy smädu 

●Zvážiť, aká voda sa stane základom pitného režimu 

●Nápojom prvej voľby je podávanie pitnej vody 

●Na spestrenie použitie pramenitej vody, dojčenskej vody, slabé bylinkové, 

nesladené čaje, ovocné šťavy... 

●Pri zvýšenej aktivite a v horúcom počasí primerane zvýšiť celkovú spotrebu 

tekutín 

●Upraviť dávky podľa individuálnych potrieb pred, počas a po jedle 

●Obmedziť podávanie minerálnych vôd, hlavne so zvýšeným obsahom 

minerálnych látok 

●Nepodávať tekutiny sýtené oxidom uhličitým 

●Nepodávať sladené malinovky, kolové nápoje a iné energeticky bohaté nápoje 

                                                       

 

                                        Pobyt detí vonku 

 

                    Počas pobytu vonku je učiteľka povinná 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 zást. riad. pre MŠ 

(zabezpečuje pri hrách na preliezkach záchranu a dopomoc, na vychádzky 

neodchádza z vyšším počtom detí, ako jej to vyhláška povoľuje...). 

  Na vychádzke nemôže mať učiteľka viac ako 20 detí od 3 do 4 

rokov, alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri 

činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor zástup. riad. zabezpečí iného 

pracovníka materskej školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť 

detí. 

  Učiteľka plne využíva zásobník  pohybových hier a pomôcky 

určené na pobyt vonku. Pomôcky na pobyt vonku si udržuje v čistote 

a kontroluje ich funkčnosť, aby tak predchádzala poraneniu detí pri hrách. 

Učiteľka, ktorá príde na školský dvor ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu 

školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, 

prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou.  
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                    Počas vychádzok zameraných na pozorovanie sa plne deťom venuje 

a rozvíja ich myslenie, predstavivosť a fantáziu. 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 ako prvá a odchádza z nej posledná. Na zvýšenie bezpečnosti 

a viditeľnosti pohybu pri vychádzke majú deti na začiatku a konci radu, 

v ktorom sú zoradené, oblečené detské dopravné vesty a reflexné prvky 

odevu. Učiteľka dbá, aby deti neničili na školskej záhrade zeleň (stromy, kvety 

a kríky) ale vhodnou motiváciou ich oboznamuje s významom zelene. Pri 

pobyte vonku sa učiteľky nerozprávajú- nezdržiavajú v skupinkách, jednotlivé 

triedy podľa možností využívajú rôzne plochy určené na pobyt vonku, a tým 

predchádzajú veľkému množstvu detí na jednej ploche. 

Pokiaľ to počasie umožňuje, využívajú jednotlivé triedy obidve časti dvora 

spravidla tak, že jedna trieda ide na zadný dvor (terasa,  trávnatá plocha 

a pieskovisko) a druhá na predný ( preliezky, húpačky, šmykľavka). Učiteľky 

sa na striedaní dohodnú osobne.   

                V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku zaraďuje 2-krát 

počas dňa v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Neodmysliteľnými 

činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry 

s loptou a iné pohybové, športové a hudobno – pohybové hry, ako aj kreslenie 

kriedovým pastelom na betón, chodník atď. 

              V letných mesiacoch v čase od 11,00 do 15,00 hod. keď je 

nebezpečenstvo UV žiarenia najvyššie, sa pobyty  vonku obmedzujú na 

minimum, alebo sa upravuje doba pobytu vzhľadom na intenzitu slnečného 

žiarenia. V čase letných mesiacov s vysokými dennými 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, v prípade potreby pomáhajú popoludní aj 

prítomní rodičia ( v čase, keď je učiteľka s deťmi vonku a tekutiny sú 

k dispozícii v interiéri materskej školy). 

       Pobyt vonku sa realizuje každodenne, pobyt vonku sa 

nevynecháva, úplne sa nerealizuje len v prípade nepriaznivého počasia : 

nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď ( nie 

mrholenie). 

      

                                                Odpočinok 

 

            Počas odpočinku učiteľka dbá na primerané oblečenie(pyžamo). 

Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí (mimo detí) 
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a zabraňuje vzniku prievanu. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne 

pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. 

  Každé dieťa má pridelené svoje lehátko na ktorom odpočíva, v čistote 

a v poriadku ho udržuje určuje prevádzkový zamestnanec. Deti od 4 do 5  rokov 

oboznamuje s ustielaním lehátka, deti 5 – 6 ročné si lehátka ustielajú sami.   Za 

výmenu a čistotu posteľného prádla zodpovedá pridelený prevádzkový 

pracovník. Hromadné pranie prádla sa realizuje prostredníctvom práčovne 

Obecného úradu, kam ho pravidelne nosí a žehlí prevádzková pracovníčka, 

v prípade znečistenia napr. pocikaním prádlo individuálne prinesie naspäť 

čisté zákonný zástupca dieťaťa .  

         So staršími deťmi, najmä 5 – 6 ročnými, je vhodné časť odpočinku 

venovať pokojnejším hrám a výchovno – vzdelávacím činnostiam, napr. čítaniu 

rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov 

atď. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch. 

   Učiteľka počas popoludňajšieho oddychu v spálni študuje odbornú 

literatúru, pripravuje si pomôcky na výchovno-vzdelávaciu činnosť upravuje 

triedu alebo pripravuje – tvorí pomôcky na estetizáciu triedy a priestorov. 

 Za stratu, uvoľnenie alebo odopnutie náušníc, retiazok a iných 

predmetov zo zlata nie je personál MŠ zodpovedný, nakoľko rodičia boli 

oboznámení s podmienkami poistenia svojho dieťaťa pre prípad straty, 

odcudzenia daných predmetov ( na vlastnú zodpovednosť). 

 

 

                                                       5. 

                                 Organizácia krúžkovej činnosti 

 

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie 

dňa detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné 

pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaná kmeňová učiteľka výtvarného 

odboru , ktorá na začiatku školského roka predloží riaditeľke materskej školy na 

schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

 

                                                        6. 

                                Organizácia ostatných aktivít 

 

● Predplavecký výcvik, saunovanie, škola v prírode, športový výcvik – na 

základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu 

● Výlet alebo exkurzia – organizuje sa na základe plánu práce školy 

a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň 

s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so 

zabezpečením teplého obeda pre deti. Informovaný súhlas môže byť 

individuálny, alebo hromadný. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie 
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pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou 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. Na výlet 

a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné 

prostriedky. V prípade, ak nie všetci zákonní zástupcovia budú súhlasiť 

s účasťou ich dieťaťa na výlete, musí materská škola pre tieto deti zabezpečiť 

náhradný program, prípadne sa dohodne s rodičmi (najmä v jedno a dvoj 

triednej materskej škole), že si deti nechajú doma. Jedna dospelá osoba by počas 

výletu nemala vykonávať dozor nad viac ako 6 – 7 deťmi. 

             Medzi ďalšie aktivity môžeme zaradiť aj súťaže ( športové, výtvarné, 

spevácke, tanečné a pod.), kde sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného 

zástupcu. Vzhľadom na skutočnosť, že na súťažiach a prehliadkach mimo sídla 

materskej školy sa zvyčajne zúčastňujú vybrané talentované deti reprezentujúce 

kmeňovú školu, riaditeľka alebo ňou poverený pedagogický zamestnanec 

poinformuje zákonného zástupcu individuálne o cieľoch súťaže alebo prehliadky 

a o možných rizikách spojených s účasťou ( napr. zranenie dieťaťa pri 

športovom výkone, alergické reakcie pri súťažení v prírodnom prostredí a pod.). 

            Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave 

dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a  školských akcií sú 

spracované v odseku V. bod č.11 tohto školského poriadku. 

 

 

                                                       7. 

                                Úsporný režim chodu materskej školy 

 

           Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky 

deti do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných 

mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried do jednej za dodržania 

maximálneho počtu 3-6 ročných detí (21). Spájajú sa do 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. 

            Pred školskými prázdninami budú rodičia písomne vyjadrovať svoj 

záujem o prevádzku MŠ počas školských prázdnin. Pokiaľ záujem 

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

( 20 detí – 1 trieda), pokiaľ záujem nepresiahne 25% , prevádzka bude 

z ekonomických dôvodov prerušená na základe rozhodnutie zriaďovateľa - §28, 

ods. 8 písm. b) školského zákona  ( napr. vianočné prázdniny a pod.) 

a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku. 

           V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov ( napr. rozšírený 

výskyt chrípky, kiahní a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami 
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riaditeľky ZŠ s MŠ, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva a 

zriaďovateľa. 

 

                                                      8. 

                         Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole 

 

           Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie 

pedagogickej praxe počas školského roku, sa hlásia u riaditeľky školy. 

Riaditeľka školy: 

● poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam 

s podpismi poučených, 

● oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou 

dokumentáciou, 

● zaradí študentky do tried.                                                    

 

 

 

                                                       V. 

                Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí 
     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ich ochrany 

pred  sociálno – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 
          Pri starostlivosti o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí sa zamestnanci 

materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä  

§ 7 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  v znení vyhlášky č. 308/2009 

Z.z.,  Zákonom č. 552/2003 Z. z. a 348/2007 Z. z.  Zákonníka práce, Zákonom 

č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho 

zákonníka, Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky ZŠ s MŠ.  

           Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a 

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

pracovnej náplne. 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich 

s výchovou a vzdelávaním povinná: 

      1.  Prihliadať na fyziologické potreby detí 

       2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie 

sociálno-patologických javov. Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej 

a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, 

nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy. 

        3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia detí. 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. 
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        4. Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na 

predprimárne vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 vyhlášky o materských školách , 

za počet prijatých detí podľa stanoveného najvyššieho počtu detí na triedu 

v zmysle § 28 ods. 9 školského zákona zodpovedá riaditeľka ZŠ s MŠ. V triede 

s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie 

striedavo na zmeny dvaja učitelia.         

        5. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 

zodpovedajú pedagogickí zamestnanci v čase od prevzatia dieťaťa od jeho 

rodiča až do odovzdania rodičovi dieťaťa alebo ním splnomocnenej osobe. 

 Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa ak zistí, že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný pre zdravé deti. 

Ak dieťa počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí izoláciu 

dieťaťa s dozorom a okamžite informuje telefonicky rodiča. 

       6.  Keď zistí rodič pedikulózu – zavšivavenie dieťaťa (bez návštevy 

lekára), ohlási túto skutočnosť zodpovednému pracovníkovi materskej školy 

(triedny učiteľ, riaditeľka). Dieťa nenavštevuje školský kolektív až do 

vykonania represívnych opatrení. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka 

vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. 

Hromadný výskyt pedikulózy v materskej škole hlási riaditeľka na odbor 

epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať : 

● U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je 

nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, 

presne podľa návodu výrobcu alebo dezinfekčným sprayom Diffusil H. Na 

dosiahnutie požadovaného výsledku je dôležité aplikovať túto kúru naraz 

a u všetkých členov kolektívu ( triedy, aj jednotlivých rodín). Ak sa táto kúra 

neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. 

K zaisteniu spoľahlivého účinku ( k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré 

predsa len prežili), je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. ( na 

trhu sú k dispozícii aj iné prípravky). 

● Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých 

teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. 

● Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať 

min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť 

účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz. 

● Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, 

dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni 

nepoužívať. 

● Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi ( hrebene, kefy ) je 

potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku 

s obsahom chlóru ( Savo, Chloramín, Persteril). 



26 

 

● Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen 

kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) 

a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, 

šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. 

       7. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-

vzdelávacích činností a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku  

školského úrazu vyhotoviť záznam  o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí 

učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach 

neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Ak je rodič nezastihnuteľný, 

odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. 

Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znova 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 vo webovej aplikácii podľa metodického 

usmernenia č. 4/2009-R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu 

škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského 

úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup 

zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencia registrácii školského úrazu 

a nebezpečnej udalosti. 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí 

 

1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských 

úrazov. 

2.  Evidencia obsahuje :  

● meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, 

● deň, hodinu, charakter úrazu, miesto kde došlo k úrazu, stručný popis, ako 

k úrazu došlo, 

● svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý 

vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, 

● počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, 

● zdravotnú poisťovňu postihnutého 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 nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, 
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záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše 

zamestnanec poverený riaditeľkou školy. 

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec 

v deň úrazu. 

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni ( teda 0 až 3 dni), 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 a viac), považujeme tento úraz 

za registrovaný školský úraz. 

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 

štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam 

o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický 

zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to 

nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, 

a to najneskôr do 7. Kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. 

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam 

spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve 

k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 

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

vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej 

aplikácie Úr (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. 

 

       8. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ 

umiestnené len dieťa, ktoré: 

 

 ● je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

 ● neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

 ● nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom 

očkovaní  vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, 

zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ. 

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným 

vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden 

deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom 

dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní. 
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       9. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 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 

zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá 

na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od 

troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodním sa uskutočňuje 

vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. 

      10. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak 

krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za 

bezpečnosť detí zodpovedá lektor. 

      11. Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave 

dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií 

a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického 

zamestnanca, 

b) na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagógov a jednej poverenej 

plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 školského zákona, 

c) v škole prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode. 

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

aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode 

s vedením ZŠ s MŠ. 

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 alebo 

exkurzie riaditeľkou 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 svojím 

podpisom všetky zúčastnené osoby. 

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č. 305/2008 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 

zariadenia. 

      12. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí 

byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi. 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 schopností odstráni, 

prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby obecného úradu. 

       13.  Podávanie liekov v materskej škole 

1. Učiteľky a ostatní zamestnanci materskej školy nie sú oprávnení podávať 

lieky (antibiotiká a iné lieky), ktorých nesprávne podanie by mohlo ohroziť 

život dieťaťa a podobne. Na základe individuálnej dohody s rodičmi je možné 

dohodnúť podávanie liekov, ktoré na isté časové obdobie určí lekár, alebo 

podávanie život zachraňujúcich liekov. Na podávanie takýchto liekov je 



29 

 

v materskej škole určený pedagogický zamestnanec, ktorý má zdravotnícke 

vzdelanie (osvedčenie). Na podávanie liekov je potrebný informovaný súhlas 

rodičov, v ktorom sa určí spôsob podávania lieku, periodicita, časová frekvencia 

podávania lieku, množstvo lieku, a tiež iná osoba, ktorá podá liek v prípade 

neprítomnosti zodpovednej osoby, alebo nutnosti podať život zachraňujúci liek. 

Súčasťou informovaného súhlasu je i odporúčanie lekára. Podávanie 

akýchkoľvek liekov na akékoľvek časové rozpätie je zodpovedná 

zamestnankyňa povinná zaevidovať v osobnom spise dieťaťa. Za poskytnutie 

osobného spisu pre tieto účely je zodpovedná triedna učiteľka dieťaťa.  

 

2. Podávanie najrozmanitejších probiotík, liekov proti zápche a podobne, pri 

ktorých by mohlo dôjsť k nesprávnej aplikácii, sa v materskej škole nepodávajú. 

Podávanie takéhoto druhu liekov je povinný si rodič zabezpečiť sám.  

 

 

                     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 školy, kontaktovať príslušný odbor sociálnych 

vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia : 

 

       ● Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych  

         drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

       ● Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých  

          a nezdravých návykov pre život a zdravie. 

        ● V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru ( napr. „Nenič svoje  

           múdre telo“) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov  

          práce každej triedy. 

        ● Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie  

           prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému 

           životu, kde by nelegálne drogy nemali svoje miesto. 

        ● Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia 

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

          a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. 
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        ● Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne 

          študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia. 

        ● V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí  

           MŠ bezodkladne informovať kompetentných ( riaditeľku a zástupkyňu),  

          ktorí vykonajú okamžité opatrenia. 

 

 

 

                                                       VI. 

                      Ochrana spoločného a osobného majetku 
                   Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej 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 bezpečnostnými zámkami.  

Kľúč od budovy majú všetci zamestnanci, ktorí ich potrebujú na otváranie, 

uzamykanie a zabezpečenie prevádzky budovy. V priebehu prevádzky materskej 

školy za uzamykanie budovy zodpovedá prevádzková pracovníčka 

a pedagogickí zamestnanci. 

         4.  V budove materskej školy je bez sprievodu pracovníka materskej 

školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby. V rámci bezpečnosti 

a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, 

nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú 

povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť. 

         5. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie 

okien a dverí.  

         6. Práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia 

v zmysle popisu práce.  

        7. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť 

didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto. Osobné veci si 

zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 

         8. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom  

v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená 

písomne. 

         9.Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje 

a uzamkne prevádzková pracovníčka. 

       10. V materskej škole sa rešpektuje zákaz fajčenia pre zákonných 

zástupcov, splnomocnené osoby, návštevníkov aj pre zamestnancov, ktorých 
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kontroluje zamestnávateľ ( uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. 

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znenie podľa 

úpravy č. 465/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

        11.  V areáli MŠ je zakázaná akákoľvek manipulácia a užívanie 

legálnych či nelegálnych drog a alkoholu. Zakázané je tiež odhadzovať použité 

fľaše od alkoholu, použitý materiál od omamných a psychotropných látok. 

Nerešpektovanie  tejto požiadavky bude riešené s nadriadenými orgánmi a 

príslušným oddelením policajného zboru. 

 

 

 

                                                            VII. 
 

                                            Personálne obsadenie školy  

                                                                                               

          Mgr. Alena Olšovská          riaditeľka ZŠ s MŠ  

 

          Mgr. Beata Stahlová            zástupkyňa riad. pre MŠ 

          Mgr. Adriána Oršulová        učiteľka MŠ 

          Mgr. Monika Hladíková      učiteľka MŠ 

          Ing. Zuzana Rovašová         učiteľka MŠ 

          Jana Orthová                        prevádzková pracovníčka 

 
                                                              

                                              Personálne obsadenie ŠJ 

           

            Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru 

stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne spolu s personálom, 

ktorý tvoria : 

 

           Jana Planková                   vedúca školskej jedálne 

           Simonne Dérerová            kuchárka 

           Michaela Belanská           kuchárka       

  

 
V Borskom Svätom Jure , august 2014                 

                                                                      

                                                                

                                                                                  


