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PREAMBULA

Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ, Demandice 131, je predškolské zariadenie
zamerané na rozvíjanie ľudových zvykov a tradícií v regióne a na rozvoj prírodovednej
gramotnosti, kde prostredníctvom zážitkového učenia komplexne poznávajú javy a deje
v životnom prostredí. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie školy
zabezpečuje vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy
tak, aby bol čas strávený v MŠ efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol
aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola bude dôsledne
dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina
základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i
ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok
školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad
a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy a
rodičov. Uplatňovanie Školského poriadku školy v každodennom živote školy, je prejavom
uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.
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Článok I

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA ŠKOLSKÉHO PORIADKU

Materská škola Demandice 45, je súčasťou ZŠ s MŠ, Demandice 131, ktorá je
samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku školstva v zmysle zriaďovacej listiny, ktorú
vydal zriaďovateľ školy v súlade so zákonom SNR č. 542/1990 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zo dňa 01.09.2011 podľa § 4
ods. 3 písm. k) zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov.

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zmien a predpisov a vyhlášky MŠ SR
306/2008 Z. z. z 23. júla 2008 v znení zmien a predpisov, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška
MŠ a vedy SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach a vyhlášky MŠ SR č. 540/
2004 Z.z., pracovného, organizačného a prevádzkového poriadku pre pedagogických a
prevádzkových zamestnancov materskej školy, vypracovaný riaditeľkou s prihliadnutím na
špecifické podmienky ZŠ s MŠ, Demandice 131 pre Materskú školu Demandice 45, v
pôsobnosti Obce Demandice

1. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Elokovaného pracoviska, Demandice
45, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Demandice 131, v zmysle § 153 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

2. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných
noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov,
pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej
školy.

3. Školský poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej pedagogickej dokumentácie školy v
súlade s § 11 ods. 3 písm. n) školského zákona.

4. Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky (uviesť názov a adresu MŠ v súlade so
zriaďovacou listinou) s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a
zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí a
optimálneho rozvoja detí predškolského veku.

5. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti uvedené v § 153 ods. 1 písm. a) až d)
školského zákona.

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3529153&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3529153&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527261&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3529156-3529159&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3529156-3529159&f=2
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Článok II

1. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PRÁV A POVINNOSTÍ DIEŤAŤA

§ 144

Dieťa má právo na:

a. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b. bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej

dochádzky v materských školách,
c. vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku,
d. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
e. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
f. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
g. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
h. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
i. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a

sexuálnemu násiliu,
j. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a

vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,
a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie
umožňujú.

Povinnosti dieťaťa:

a. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,

b. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy MŠ v spolupráci so
zákonnými zástupcami detí,

c. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
d. chrániť v medziach svojich schopností a možností pred poškodením majetok MŠ,

ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
e. chrániť pred poškodením učebné pomôcky,
f. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g. mať osvojenú primeranú sebaobsluhu [napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou,

nepomočovať sa (ani počas spánku), vedieť sa slovne vypýtať na WC, nepoužívať
cumeľ (ani na spanie), vedieť si vyfúkať hlien z nosa do vreckovky, použiť vreckovku,
poznať základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť],

h. ctiť si v medziach svojich schopností a možností ľudskú dôstojnosť ostatných detí a
zamestnancov školy,

i. rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, internými predpismi školy, etickými princípmi a dobrými
mravmi.
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2. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

a. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

b. oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom MŠ a Školským poriadkom,
c. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e. zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ,
f. vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom rady školy.
g. vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa

zákona, zodpovedajúce 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

h. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rodič vypĺňa tlačivo o spracovaní
a ochrane osobných údajov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

a. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským
poriadkom;

b. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby;

c. poskytnúť so zámerom spracovania osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 11 ods. 6
školského zákona;

d. rodič je povinný pri zápise informovať riaditeľku a zástupkyňu materskej školy
o zdravotnom stave dieťaťa /prípadných poruchách správania, užívaní liekov
ovplyvňujúcich správanie dieťaťa ako aj o vyšetreniach u odborných lekárov/.

e. informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Ak zákonní zástupcovia nebudú materskú
školu informovať o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa,
po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu riaditeľka materskej
školy pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej
školy z podnetu riaditeľka materskej školy (čl. III. ods. 2 školského poriadku) alebo o
predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania (čl. III. ods. 3 školského poriadku),

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527281&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527281&f=3
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ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu, že materská škola nie je
schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, ale napr. aj
materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a
stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia;

f. nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo;
g. v prípade akéhokoľvek výskytu infekčného (prenosného) ochorenia vírusového,

bakteriálneho alebo parazitárneho pôvodu, vrátane epidemického a pandemického
výskytu ochorenia, okamžite oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti
dieťaťa (z dôvodu monitoringu a pristúpenia k účinným opatreniam na zabránenie
rozšírenia tohto ochorenia v detskom kolektíve). Nástup dieťaťa do MŠ po prekonaní
takéhoto ochorenia je možný len na základe predloženého potvrdenia od lekára;

h. ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 5 po sebe nasledujúcich dní,
je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri
opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia a dieťaťa;

i. zákonný zástupca je povinný oznámiť Materskej škole bez zbytočného odkladu, deň
vopred, prípadne v daný deň do 7:30 hod. príčinu neprítomnosti dieťaťa, ak sa
nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v Materskej škole. Za dôvod
ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne 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,

j. vyzdvihnúť si čo najskôr dieťa z MŠ, ak dostane od učiteľa informáciu, že dieťa má
teplotu, hnačku, zvracia alebo sa vyskytlo iné ochorenie či nevoľnosť. Opätovný
nástup v takomto prípade je možný len s lekárskym potvrdením, že dieťa je už zdravé;

k. uhrádzať mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia
obce (Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2022) a príspevok na stravu podľa
pokynov materskej školy;

l. rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službukonajúcej učiteľke až po prevzatie
dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s
dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľky,

m. 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 zamestnancov
aj nepedagogických zamestnancov MŠ a detí prijatých do MŠ),

n. všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť
interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené
jeho dieťa, a podľa potreby s riaditeľkou,

o. zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach
týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ.

p. zdržať sa zdieľania fotografií zo spoločných akcií MŠ a rodičov na sociálnych sieťach.
q. zákonný zástupca je povinný rešpektovať skutočnosť, že službukonajúca učiteľka

nesmie odviesť dieťa k sebe domov ani ho odovzdať inej osobe, ako je zákonný
zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba (na tlačive „Plnomocenstvo na
prebratie dieťaťa z materskej školy“).

3. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PRÁV A POVINNOSTÍ ZAMESTNANCOV

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných
právnych predpisov ( § č. 81 , č.82 ZP , Pracovný poriadok ), ich pracovnej náplne a z
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príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do
náplne práce zamestnancov.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú okrem práv ustanovených osobitnými
právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti práva, ktoré sú taxatívne vymedzené v § 3
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
138/2019 Z. z.“).

Na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa vzťahujú povinnosti uvedené
v § 4 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Práva ustanovené školským zákonom a zákonom č. 138/2019 Z. z. sa zaručujú rovnako
každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelávaní.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými
mravmi, pričom nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa,
pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom
zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo
vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ materskej školy:
 rozhoduje o prijatí a prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe

písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku

adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú
socializáciu a diagnostikovanie,

 určuje a zaraďuje deti do jednotlivých tried tak, aby bol v zmysle zákona dodržaný
počet detí

Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:
 plniť príkazy priameho nadriadeného
 využívať pracovnú dobu na plnenie pracovných úloh
 dodržiavať pracovný čas
 bezdôvodne neopúšťať pracovisko
 dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
 na základe zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7 ods.

1 písm. c/ zákaz fajčenia v predškolských zariadeniach a ich objektoch
 na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, o zákaze
používania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok
dodržiavať z á k a z používať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom
čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie
príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď
oznámiť vyššiemu nadriadenému.

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5031489&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5031489&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5030726&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5031504&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5030726&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3529039&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021647&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021647&f=3
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 neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť
vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil
riadny chod prevádzky.

 pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok
 opustiť pracovisko počas pracovnej doby možno len so súhlasom nadriadeného s

vyplnenou priepustkou.
 strážiť a ochraňovať majetok školy pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím.
 zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samoštúdiom alebo v

organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov.
 zodpovedne a pravidelne viesť triednu agendu.
 dbať na bezpečnosť detí.
 v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.
 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu / §114 zákona

č.245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 Z. z. /
 zachovať mlčanlivosť o stave detí a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými

prišiel do styku
 podieľať sa na vypracúvaní a na vedení pedagogickej dokumentácie a inej

dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom / § 11 zákona č. 245/2008 Z. z.
 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa
 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie
 pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
 udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho

vzdelávania alebo sebavzdelávania
 poskytovať dieťaťu alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú

pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním.

Triedna učiteľka zodpovedá za:
 úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie vrátane dokumentácie o

deťoch,
 zabezpečuje triednu agendu
 vytvára podmienky pre integrované dieťa so zdravotným znevýhodnením

spolupracuje so zákonnými zástupcami detí, všeobecným lekárom pre deti a dorast
a s príslušným poradenským zariadením.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu:
 Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu ktorú spôsobil porušením

povinností pri plnení pracovných úloh.
 Za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov, OPP a iných

predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na písomné potvrdenie.

Každý zamestnanec má tieto práva :
Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti nad rámec základných

práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi / ZP, zákon č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov / medzinárodnými
zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na:

 zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na
svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov a iných osôb
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 ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo
výkonu odbornej činnosti

 účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo
volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánov školy a
školského zariadenia

 predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského
vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností

 výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré
utvárajú podmienky na učenie a seba rozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj
ich kompetencií

 kontinuálne vzdelávanie a profesionálny rozvoj za podmienok ustanovených týmto
zákonom a v jazyku , v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva

 objektívne hodnotenie a oceňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu
odbornej činnosti

 právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského
významu

 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po
práci

 požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre
bezpečnú prácu

 oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými,
bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním
vykonávanej.

Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo
súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné vytvárať podmienky
pre zdravý vývin detí a zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia v zmysle § 152 ods. b), c)
zákona č. 245/2008 Z. z.

V prípade, že dôjde k násilnému narušeniu týchto činností a podmienok rodičom, či
osobou ním splnomocnenou, pedagogický zamestnanec:

1. okamžite vyzve osobu k dodržiavaniu školského poriadku a k opusteniu materskej
školy

2. vyzvať ústne alebo písomne rodiča alebo inú osobu na riešenie problému mimo
edukačnej aktivity v čase, keď pani učiteľky nemajú priamu činnosť s deťmi.
Podmienky dohodnúť presným termínom a časom.

3. riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca riaditeľa pre MŠ písomne upozorní osobu
na porušenie školského poriadku a žiada nápravu.

4. pri opakovanom porušení školského poriadku riaditeľ školy využije svoje
kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. a v znení neskorších predpisov
a rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v záujme
vytvorenia bezpečného a zdravého prostredia pre deti.

5. v prípade násilného správania osôb v materskej škole a ohrozovania bezpečnosti
a narušovania psychohygieny detí, službukonajúci pedagóg privolá pomoc zo strany
zložiek PZ.

Postup materskej školy vo vzťahu k napĺňaniu rodičovských práv a povinností
zákonných zástupcov pri vzniku nezhôd a sporov sa riadi týmito zásadami, princípmi a
pravidlami:
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a. počas konania o rozvode alebo úprave výkonu rodičovských práv a povinností
materská škola dbá 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);

b. materská škola počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a
povinností k dieťaťu zachováva neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach
týkajúcich sa dieťaťa. V prípade potreby pedagogickí zamestnanci a odborní
zamestnanci poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od
materskej školy písomne vyžiada, pričom obsah tohto písomného stanoviska
neposkytne ani jednému zákonnému zástupcovi;

c. v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami materská škola bude
rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo predbežné opatrenie súdu (neodkladné
opatrenie), ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo
vzťahu k starostlivosti o dieťa. Materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť
uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť,
pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím
lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj
napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú
zachované;

d. v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu do starostlivosti len
jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská
škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má
dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať;

e. priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa
nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté
dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia
alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentami
disponuje;

f. priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade,
ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd, resp.
podľa súdom schválenej rodičovskej dohody.

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, materská škola bude
postupovať v súlade s § 19b ods. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími
zamestnancami materskej školy sú určené týmito zásadami a princípmi:

a. vytvárať tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov,
b. uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu,
c. presadzovať toleranciu, rešpektovanie a úctu,
d. prejavovať otvorenosť, konštruktívnosť a asertívnosť pri riešení konfliktných,

sporných situácií.

Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov v
pracovnom poriadku:

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1350673&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1350674&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1009669&f=3
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a. V súlade so § 52 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej
činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických
zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného 1x ročne najneskôr do konca
školského roka. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.

b. V závere školského roka každý pedagogický zamestnanec vypracuje sebahodnotiaci
hárok, kde zhodnotí svoju prácu počas školského roka – klady, nedostatky a návrh
zmien na zlepšenie svojej práce do budúceho školského roka.

Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

a. Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.
b. Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť

bezpečnosť, alebo zdravie pri práci.
c. Dodržiavať určený zákaz fajčenia.
d. Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
e. Zverené stroje, nástroje, náradie, UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote.
f. Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy

úrazov.
g. Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne

uložené.
h. Šetriť vodou a elektrickou energiou.
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Článok III.

1. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

§ 28

Výchovný jazyk materskej školy: štátny jazyk / tj. slovenský /
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Materská škola je 2 triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo
veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská
škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola kompletne
zrekonštruovaná v rokoch 2016-2018. Budova bola zateplená, vymenená strešná krytina
a fasáda. V triedach bola vymenená podlaha a do tried a jedálne zakúpený nový nábytok.
Materská škola sídli v prízemnej budove so vstupnou chodbou, kde je šatňa pre deti, vstup do
WC a umyvárne detí a vstup do zborovne ako aj do tried a spálňovej časti materskej školy.

Materská škola disponuje aj výdajňou stravy, jedálňou a skladovými priestormi, WC
a umyvárňou pre personál. Kotolňa je umiestnená v suteréne budovy. Deti sa stravujú
v jedálni.

V lete prešiel rekonštrukciou aj školský dvor, ktorý sa skladá z dvoch častí – predná
časť je vyasfaltovaná. Túto časť lemuje po okraji kvetinový záhon a stromy. V zadnej časti je
trávnatý terén s pieskoviskom, s „húseničkovou“ preliezačkou, domčekovou zostavou so
šmykľavkou (ktorú však plánujeme odstrániť z dôvodu nespĺňania bezpečnostných
kritérií), lezeckou stenou a pružinovými hojdačkami. Školský dvor materskej školy sa
v školskom roku 2020/2021 doplnil o drevené záhony, v ktorých sa pestujú liečivé bylinky
a okrasné kvety. Súčasťou školského dvora sa stal aj drevený záhradný domček, ktorý slúži na
odkladanie hračiek do piesku, ako aj záhradného náradia a náčinia.
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Článok IV.

1. PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 16:00 hod.
Prevádzka materskej školy bola určená riaditeľom ZŠ s MŠ po prerokovaní zákonnými
zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických
dôvodov štyri až šesť týždňov. V tomto období podľa dispozícií riaditeľa MŠ vykonávajú
prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní
zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, náhradné voľno.

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka MŠ oznamom dva
mesiace vopred.

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý
bude vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov
zriaďovateľa. V tom čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno.

V čase jarných prázdnin prevádzka v materskej škole nebude prerušená, po prípade pri
znížení počtu detí sa aktuálne rieši po konzultácii so zriaďovateľom.

▪ Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 rokov až po vstup do ZŠ a
dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na rozvoj osobnosti
dieťaťa. Predškolská výchova je uskutočňovaná podľa záväzného dokumentu Štátny
vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a podľa Školského vzdelávacieho
programu „Lienočky a včeličky tancujú do školičky“.
▪ Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami , ktoré zodpovedajú za
bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.
▪ Starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí majú na starosti rodičia. Rodičia vymieňajú
deťom pyžamo a uteráky 1x za týždeň a 4x mesačne perú posteľné prádlo, ktoré používalo ich
dieťa, starajú sa o jeho bezchybný stav. Osobné veci dieťaťa sú označené menom, inak
pracovníčky školy neručia za ich výmenu.
▪ Režim dňa je prispôsobený podmienkam školy v jednotlivých triedach tak, aby mohli byť
plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.

2. PERSONÁLNE OBSADENIE

Pedagogický zamestnanci: pracovné zaradenie
Riaditeľ školy:Mgr. Frederika Bieleková
Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ : Renata Jančeková

 Po splnení kvalifikačných predpokladov – absolvovaní prvej atestačnej skúšky bola
vymenovaná dňa 1.12.2017 do funkcie zástupkyne riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ.
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Učiteľky MŠ: Alica Bodnáriková
Katarína Nováková
Renata Jančeková

Pedagogický asistent: Bc. Andrea Bôžik
Náplň činností pedagogického asistenta v materskej škole

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) Bezprostredne spolupracuje s učiteľkou v triede a s pedagogickými

zamestnancami školy
b) Uľahčuje adaptáciu detí na prostredie materskej školy
c) Spoluorganizuje činnosti detí počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade

s pokynmi učiteľky
d) Vykonáva pedagogický dozor
e) Sprevádza deti mimo triedy a materskej školy
f) Spolupracuje pri príprave učebných pomôcok

2. V aktivitách organizovaných školou:
Priamo vedie alebo napomáha pri činnostiach, niektorých aktivít, spoločenských aktivít,
športových podujatiach a pod.

3. V oblasti vzdelávacích aktivít :
Zúčastňuje sa na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných
školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť

4. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác
vo verejnom záujme.

Upravovačka: Lenka Bagóová, zodpovedná aj za výdaj stravy
Vedúca ŠJ: Silvia Píšová

Konzultácie s tried. učiteľkou, výchovné poradenstvo pre rodičov, riešenie problémov
týkajúce sa dieťaťa je možné len v dopredu dohodnutom čase mimo priamej výchovnej
činnosti s deťmi.

Rodičia (resp. zákonný zástupca ) informácie o dieťati môžu žiadať len od
pedagogických zamestnancov MŠ v čase mimo výchovno -vzdelávacej činnosti t. j. od
10,30 hodine po dohovore s pedagógom.

3. PRACOVNÝ ČAS PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ROZVRH
PRACOVNÝCH ZMIEN

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:
 z času počas ktorého vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť / základný úväzok /
 z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-

vzdelávacou činnosťou
Základný týždenný úväzok učiteľky materskej školy je ustanovený nariadeným

vlády SR č. 422/2009 Z. z. o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov / učiteliek / na 28 hodín, zástupkyni pre MŠ 20 hodín / v dvojtriednej
materskej škole keď materská škola je mimo sídla ZŠ s MŠ/

 Pracovný čas je najviac 37,5 hodiny týždenne.
 Pracovný čas zamestnancov materskej školy je rozvrhnutý v HARMONOGRAME

PRÁCE a je vyvesený na nástenke vo vestibule a v zborovni materskej školy.
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Začiatok a koniec pracovného času pedagogických zamestnancov:
 V knihe dochádzky sa eviduje čas, počas ktorého vykonáva pedagogický zamestnanec

výchovno-vyučovaciu činnosť - priama práca s deťmi.
 Činnosti súvisiace s pedagogickou prácou sú kontrolovateľné účasťami na poradách a

akciách školy, výzdobou, vedením pedagogickej dokumentácie a metodických materiálov,
štúdiom odbornej literatúry.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu striedavo v dvojzmennej prevádzke patrí podľa
§13 zákona NR SR č. 39/2009 Z. z. , ktorý vyhlasuje úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme príplatok za
zmennosť mesačne v rámci rozpätia 2,1% až 16,7% platovej tarify prvého platového stupňa
prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č.3. Z
bezpečnostného hľadiska je počas vychádzky potrebná prítomnosť obidvoch učiteliek a preto
nemožno považovať čas od 10,00 do 11,00 (čas vychádzky) ako súbeh činností dvoch
učiteliek.

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole a získavanie informácií
k diplomovej práci študentami pedagogických škôl:
 V MŠ je so súhlasom riaditeľa školy povolené vykonávaná pedagogická prax študentiek

SŠ, VŠ. Prax sa zameriava na teoreticko-praktické prepojenie oblasti prípravy budúcich
pedagógov.

 V MŠ sa študent riadi vždy pokynmi a inštrukciami cvičnej učiteľky a rešpektuje
pracovný poriadok školy. Každý študent absolvuje školenia BOZP a PO.

 Študent zapisuje svoj príchod a odchod do knihy dochádzky.
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Článok V.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast ako aj potvrdenie o očkovaní dieťaťa. Ak ide o
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V zmysle § 59 ods. 1
školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti
zákonných zástupcov detí prijímať:
 spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
 prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom

roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
 prednostne deti s odloženým začiatkom pokračovania plnenia povinného

predprimárneho vzdelávania, pričom potrebujú súhlas Centra poradenstva a
prevencie, súhlas detského pediatra, ako aj informovaný súhlas zákonného
zástupcu dieťaťa.

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené

vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné
podmienky) a ak dieťa spĺňa kritériá na prijatie do MŠ (tieto deti musia mať vypestované
sebaobslužné a hygienické návyky).

Riaditeľ materskej školy však nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie
ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie
ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných
zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku a plnia povinné predprimárne vzdelávanie a
deti s odloženým začiatkom plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa
v materskej škole.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo na nasledujúci školský
rok. Riaditeľ zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy i inom
verejne prístupnom mieste od 15 februára do 15. marca, miesto a termín podávania
žiadostí a podmienky prijímania detí do materskej školy. Materská škola oznámi miesto
a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský
rok na svojej webovej stránke, prípadne vývesných tabuliach materskej školy, obce, či na
iných verejných miestach už od 15. februára, ale s tým, že termín predkladania žiadostí
rodičov /zákonných zástupcov/ v tomto oznámení určí na čas od 1. mája do 31. mája.

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej
školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast, ako aj potvrdenie o očkovaní. Žiadosť bez tohto potvrdenia nemôže byť
akceptovaná, bude vrátená zákonnému zástupcovi dieťaťa na dodatočné potvrdenie
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lekárom.
Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy

rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku,
v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 Rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky predloží rodič (zákonný
zástupca) riaditeľovi MŠ spravidla do 15. apríla príslušného roka.

 Rodič do 15.mája príslušného roka podá písomnú žiadosť riaditeľovi materskej školy
o vydanie Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

 V prípade, že sa rodič rozhodne preradiť dieťa do inej materskej školy, podá
riaditeľovi materskej školy písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do
materskej školy.
Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými

dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva.

Prijatiu zdravého, alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt
dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom ZŠ s MŠ alebo zástupcom riaditeľa ZŠ a MŠ pre
MŠ.

2. ADAPTAČNÝ A DIAGNOSTICKÝ POBYT, PRERUŠENIE DOCHÁDZKY
DIEŤAŤA DO MŠ

 Riaditeľ ZŠ s MŠ rozhoduje a vydáva rozhodnutie o zaradení dieťaťa na
adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade § 59 ods. 4 zákona 245/2008
Z. z. alebo v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný,
príp. diagnostický pobyt dieťaťa

O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým ,u ktorých sa
predpokladá, že by mohli mať problém zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na
aké sú zvyknuté z domu – nemusí ísť len o deti 3-ročné a menej ako 3-ročné, na
adaptačný pobyt môžu byť zaradené aj staršie deti.
 V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č.245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný

pobyt dieťaťa dlhší ako 3 mesiace.
Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za
predpokladu, že tomu predchádzala buď postupná adaptácia alebo dieťa si rýchlo zvyklo
na materskú školu,
Môže dôjsť k dohode medzi riaditeľom ZŠ s MŠ a zákonným zástupcom dieťaťa o tom,
že sa mení čas pobytu dieťaťa v materskej škole z niekoľko hodín /2 – 3 /denne, pol dňa,
postupne na celý deň. ( §3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. – určuje podmienky
adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ )
 Riaditeľ ZŠ s MŠ pri určení podmienok adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ vždy

rešpektuje individuálne osobitosti jednotlivých detí, ktoré dopredu
prekonzultuje so zákonnými zástupcami

 Keď dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec, 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 riaditeľ ZŠ s MŠ dodatočne dohodnúť so
zákonnými zástupcami na určitý čas ( niekoľko dní, týždeň, dva týždne, mesiac
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atď. nie však dlhšie ako 3 mesiace ) – proces adaptácie s časovým vymedzením
počas dňa. Ak je proces adaptácie úspešný skôr ako sa predpokladalo, môže byť
ukončený skôr a dieťa môže chodiť do materskej školy na celodennú výchovu
a vzdelávanie.

 Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľ ZŠ s MŠ ustanovenú
kompetenciu , že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na
základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa
do materskej školy na dohodnutý čas.

 O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej
schopnosti riaditeľ ZŠ s MŠ vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003
Z. z. rozhodnutie. V tomto rozhodnutí uvádza presný dátum od kedy, do kedy bude
dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je
individuálna, riaditeľ ZŠ s MŠ konzultuje so zákonnými zástupcami dieťaťa a po
vzájomnej dohode vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ od –
do.

 V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy,
riaditeľ ZŠ s MŠ môže na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do
materskej školy prijať iné dieťa, pričom v rozhodnutí uvedie, že toto dieťa prijíma na
čas od – do. Čas „do“ je totožný časom, dokedy má prerušenú dochádzku to
dieťa so zníženou adaptačnou schopnosťou.

 Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou v dostatočnom
časovom predstihu – najneskôr dva týždne pred uplynutím času, dokedy má dieťa
prerušenú dochádzku do MŠ – písomne oznámi riaditeľovi ZŠ s MŠ, či dieťa bude
pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ alebo nie.

 Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo prijaté na čas počas prerušenia
dochádzky dieťaťa, v prípade ak má naďalej záujem o to, aby jeho dieťa
navštevovalo materskú školu, musí v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr
dva týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas
prerušenia dochádzky iného dieťaťa do MŠ ) podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy ( spolu s ňou predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.)

 Obdobne sa postupuje aj pri inom dôvode prerušenia dochádzky dieťaťa do
materskej školy ( napr. choroby )

 O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným
znevýhodnením - sú to deti, ktorých zákonní zástupcovia upozornia riaditeľa
ZŠ s MŠ na ich zdravotné znevýhodnenie už pri podávaní žiadosti o prijatie do
materskej školy.

 Riaditeľ ZŠ s MŠ prijíma dieťa so zdravotným znevýhodnením na diagnostický
pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

 Diagnostický pobyt slúži aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude
môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného
dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp.
v špeciálnej materskej škole.



20

3. PRIJATIE DIEŤAŤA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI
POTREBAMI

Za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľ
materskej školy považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného
poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti:
- so zdravotným znevýhodnením:
 so zdravotným postihnutím, t.j deti s mentálnym postihnutím, sluchovým

postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s autizmom, ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami

 deti choré alebo zdravotne oslabené
 deti s vývinovými poruchami
 deti s poruchami správania
- zo sociálne znevýhodneného prostredia:
- s nadaním

 Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( ďalej len ŠVVP )
zákon č. 245/2088 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale
neukladá ako povinnosť. Riaditeľ ZŠ s MŠ vždy pred svojim rozhodnutím
o prijatí dieťaťa so ŠVVP zváži, či:

 Na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky
personálne, priestorové, materiálne atď.

 Bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť
 Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa dôsledne preskúma všetky podklady

a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie
 Spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytne zákonným zástupcom v písomnej

podobe informáciu o tom ,že sú povinní informovať MŠ o zmenách
v zdravotnom stave dieťaťa, alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh vých. a vzdel. dieťaťa a tiež informuje zákonných
zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľ ZŠ s MŠ po nástupe dieťaťa do
MŠ, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie
konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí pristúpi k tomu, že určí diagnostický
pobyt dieťať, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania
príp. po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného
zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do
MŠ, alebo o predčasnom ukončení predpimárneho vzdelávania z dôvodu, že MŠ
nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové alebo
materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu
a stupňa jeho zdravotného znevýhodnenia.
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 Všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa so ŠVVP zaznamenáva
písomne a riadne eviduje v osobnom spise dieťaťa.

 O zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhoduje riaditeľ MŠ na základe odporúčania
všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia poradenstva a prevencie
s informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 Podľa ustanovenia § 108 ods. 1 školského zákona: ak sa špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje
školu, do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP sa
mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania
a návrhu na vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP, ak ide o neplnoleté dieťa, písomnú žiadosť
a návrh na vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP predkladá jeho zákonný zástupca.

V prípade, že keď rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o
zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné
porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení
dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia
a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom
postupe.

Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami , a to mentálne, zmyslovo postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou , deti s poruchami správania, s autizmom, pričom sa najvyšší počet detí
znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka príp.
zástupkyňa pre MŠ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa
a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka príp.
zástupkyňa pre MŠ preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých
tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi
dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Zaradenie detí do jednotlivých tried a
určenie triednych učiteľov, ako aj preradenie dieťaťa počas školského roka je
v právomoci a v kompetencii riaditeľky školy a jej rozhodnutie je konečné.

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

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9
školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2021 nasledovne:

a) 18 v triede pre deti vo veku dva roky až tri roky,
b) 20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky,
c) 21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov,
d) 22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,
e) 21 v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov.
Tieto počty detí sa vzťahujú tak na triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním

ako aj na triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním.
V triede detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže pôsobiť aj asistent
učiteľa. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet v triede sa znižuje o
dve za každé zdravotne postihnuté dieťa.

Organizácia jednotlivých tried, zaradenie detí, vekové zloženie detí v triedach je v
kompetencii riaditeľky školy resp. zástupkyne riaditeľky pre MŠ.
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Podľa zákona 390/2011 Z. z. na návrh zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa
najvyšší počet detí v triede zvýši o počet detí určený v návrhu zriaďovateľa, pričom je
potrebné dodržiavať nariadenia v oblasti hygieny a bezpečnosti/ na počet 25 detí v jednej
triede/.

Článok VI.

1. POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31.
augusta (vrátane):

 dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
 dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou

individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
 dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a

ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne
vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v
plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,

 nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako
dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,

 dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti
dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať
sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku
školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej
škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem
prípadov uvedených v § 28a ods. 3 školského zákona.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa na predprimárne
vzdelávanie prijímajú prednostne.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má
trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie
inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok
kapacít. Len v spádovej materskej škole má takéto dieťa garantované prijatie, ak sa pre
ňu zákonný zástupca rozhodne.

Riaditeľ spádovej materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie zo zákona
prednostne prijíma deti s trvalým pobytom v danej obci, v ktorej má konkrétna materská
škola sídlo a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (ide o deti
umiestnené buď v „kamenných“ centrách pre deti a rodinu = bývalé detské
domovy alebo v ich organizačných zložkách, v profesionálnych rodinách).
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Ak sa dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a má
novú adresu trvalého pobytu, materská škola, do ktorej „patrí“ podľa trvalého pobytu, sa
stáva jeho spádovou materskou školou, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne
vzdelávanie. Do tejto materskej školy musí byť dieťa prijaté, ak to dovoľujú jej kapacitné
možnosti. Ak sa zákonný zástupca rozhodne po presťahovaní vybrať pre svoje dieťa
inú materskú školu, ako je jeho spádová materská škola podľa novej adresy trvalého
pobytu, o jeho prijatí rozhoduje riaditeľ tejto vybratej materskej školy.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce, v ktorej má
trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa
hlási, samozrejme len za predpokladu, že v danej materskej škole je voľná kapacita.
Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné, prijaté, je povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej
školy podľa miesta trvalého pobytu daného dieťaťa.

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a toto dieťa nemá v
Slovenskej republike trvalý pobyt, podľa § 59a ods. 4 školského zákona plní povinné
predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorú mu určí okresný úrad v sídle
kraja (odbor školstva), a odporúča sa po predchádzajúcej komunikácii s riaditeľom
dotknutej materskej školy.

Inak sa postupuje v situácii, ak sa zákonný zástupca, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie
do inej materskej školy, ako je tá, ktorú jeho dieťa navštevovalo pred začiatkom
povinného predprimárneho vzdelávania.

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ
materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Inštitút „pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ sa
uplatní vo vzťahu k deťom, u ktorých sa na základe záverov odborného vyšetrenia
preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich
osobnostného rozvoja a rozvoja ich kľúčových kompetencií nevyhnutných na
zvládnutie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Ak má materská škola pochybnosť o školskej spôsobilosti dieťaťa plniaceho
povinné predprimárne vzdelávanie, vyžaduje sa jej úzka spolupráca so zákonnými
zástupcami.

Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá
riaditeľ materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie
riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
- informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14
písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného
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predprimárneho vzdelávania a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise
dieťaťa.

Ak pôjde o dieťa, ktoré v príslušnom školskom roku navštevuje materskú školu a
jeho zákonný zástupca sa rozhodne, že ešte v priebehu tohto školského roka (napr. v
apríli alebo máji) zmení materskú školu, a v „novej“ materskej školy má dieťa zároveň
od nasledujúceho školského roka aj pokračovať v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania, takéto dieťa musí byť najskôr v priebehu príslušného školského roka do
„novej“ materskej školy prijaté na základe žiadosti.
Zákonný zástupca zároveň riaditeľovi „novej“ materskej školy predloží k žiadosti aj:

- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
- informovaný súhlas zákonného zástupcu,

aby riaditeľ príslušnej materskej školy vedel, že do materskej školy prijíma na
zostávajúcu časť školského roka dieťa, ktoré by malo od nasledujúceho školského roka
pokračovať aj v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V tomto prípade riaditeľ
„novej“ materskej školy, ak má v materskej škole voľnú kapacitu, vydá dve rozhodnutia:

 ešte v priebehu príslušného školského roka vydá rozhodnutie o prijatí do
materskej školy, v ktorej dokončí predprimárne vzdelávanie v tomto školskom roku
(podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.), a

 následne v priebehu toho istého školského roka (aj s časovým odstupom niekoľkých
dní alebo týždňov) vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho
vzdelávania podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. od nasledujúceho
školského roka a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa.

Ak pôjde o dieťa už pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v
niektorej materskej škole a zákonný zástupca sa na základe objektívnych alebo
subjektívnych dôvodov rozhodne vybrať pre svoje dieťa inú materskú školu, riaditeľ
„novej“ materskej školy, ktorú pre svoje dieťa vybral zákonný zástupca rozhodne o
prijatí tohto dieťaťa do materskej školy.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ
„novej“ materskej školy nevydáva, pretože o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania už právoplatne rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorú
dieťa navštevovalo predtým; skutočnosť, že dané dieťa pokračuje v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania zaznamená v osobnom spise dieťaťa.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v
materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý
nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú
dochádzku v základnej škole.

Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku
veku:

V § 28a ods. 5 školského zákona sa ustanovila aj možnosť, že zákonný zástupca
môže riaditeľa materskej školy požiadať do 31. augusta, aby bolo na povinné
predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31.
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augusta.
Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v

priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom
roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej
školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4
školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné
vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo
povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej materskej škole už absolvuje predprimárne
vzdelávanie, zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o
prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením
piateho roku veku do 31. augusta daného roku a riaditeľovi predloží:

 súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Po predložení uvedených súhlasných vyjadrení riaditeľ materskej školy zaznamená
skutočnosť, že dané dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim
povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej
skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie. Inak sa rieši situácia, ak ide o dieťa,
ktoré absolvuje predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole a zákonný zástupca sa
rozhodne, že na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa pred
dovŕšením piateho roku veku do 31. augusta daného roku vyberie inú materskú školu.

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

Školským zákonom sa ustanovilo, že povinné predprimárne vzdelávanie môžu
deti plniť nielen „inštitucionálnou“ formou, teda v materskej škole, ale aj inou,
individuálnou formou.

Individuálne (predprimárne) vzdelávanie sa chápe ako ekvivalent plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania realizovaného inštitucionalizovanou
formou povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zaradenej v sieti
škôl a školských zariadení SR. Dieťa pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania
formou individuálneho vzdelávania neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej
školy.

Podľa § 28b ods. 2 školského zákona, formou individuálneho vzdelávania
môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:

 zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v
kmeňovej materskej škole (nejde ale o dieťa podľa § 28a ods. 6 školského
zákona),

 zákonný zástupca o to požiada materskú školu.

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie
individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:

 byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku
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nenavštevovalo materskú školu) alebo už byť dieťaťom kmeňovej materskej
školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho predprimárne vzdelávanie
stane povinným).

Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné
predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca
požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o
povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas
všeobecného lekára pre deti a dorast.

Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne
vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda „zo zdravotných
dôvodov“, bude zabezpečovať kmeňová materská škola v rozsahu najmenej dve
hodiny týždenne.

Na rozdiel od dieťaťa, ktoré bude mať povolené individuálne (predprimárne )
vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona, dieťa, ktoré bude mať
povolené individuálne (predprimárne) vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského
zákona nebude musieť absolvovať overenie osobnostného rozvoja, pretože učiteľ,
ktorý bude personálne zabezpečovať jeho individuálne (predprimárne) vzdelávanie, na
konci polroku príslušného školského roku predloží riaditeľovi kmeňovej školy písomnú
správu o individuálnom (predprimárnom) vzdelávaní daného dieťaťa.

Ak pôjde o dieťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona, žiadosť
zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania musí obsahovať:
 meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,
 obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,

 dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny program vzdelávania
vypracovaný v spolupráci s kmeňovou materskou školou ktorý tvorí obsah
individuálneho vzdelávania dieťaťa,

 meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne
vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a
doklady o splnení kvalifikačných predpokladov tejto osoby; ak sa individuálne
vzdelávanie bude zabezpečovať v zariadení,17) názov, sídlo a identifikačné číslo
organizácie tohto zariadenia,

 ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.

Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b)
školského zákona znáša zákonný zástupca.

Predprimárne vzdelávanie tohto dieťaťa zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa
prostredníctvom:

 osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo
úplné stredné odborné vzdelanie, alebo

 zariadenia podľa osobitného predpisu18).
Zákonný zástupca je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou
zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja svojho dieťaťa, ktoré má
povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona.
Overenie osobnostného rozvoja tohto dieťaťa bude uskutočňovať kmeňová materská
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škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné
predprimárne vzdelávanie.

Pri overovaní osobnostného rozvoja detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie
formou individuálneho (predprimárneho) vzdelávania podľa § 28b ods. 2 písm. b)
školského zákona budú materské školy využívať materiály vypracované
Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Štátnym
pedagogickým ústavom.

Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b)
školského zákona riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší:

 na žiadosť zákonného zástupcu,

 ak zákonný zástupca nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja
dieťaťa,

 ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok alebo

 na návrh hlavného školského inšpektora.

V prípadoch uvedených v § 28b ods. 8 písm. b) až d) školského zákona sa konanie vo
veci zrušenia individuálneho (predprimárneho) vzdelávania začína na podnet riaditeľa
kmeňovej materskej školy.

Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho
vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej
triedy kmeňovej materskej školy.

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá
odkladný účinok, teda je vykonateľné aj v prípade podania opravného prostriedku.

Dieťa, ktorému bolo zrušené individuálne vzdelávanie, nasledujúci deň po dni, v ktorom
bolo toto rozhodnutie vydané, začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie v
kmeňovej materskej škole.

Na všetky materské školy, bez rozdielu zriaďovateľa, sa v tejto veci vzťahuje 30-
dňová lehota na vydanie rozhodnutia od začatia konania.

Ak bude mať dieťa zrušené individuálne (predprimárne ) vzdelávanie z niektorého z
dôvodov podľa § 28 ods. 8 školského zákona, bude bezodkladne zaradené do príslušnej
triedy kmeňovej materskej školy a bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v
kmeňovej materskej škole.

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných
dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie:

Zákonný zástupca, ak pôjde o deti, ktoré síce dosiahnu päť rokov veku do 31.
augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého budú deti plniť
povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak majú nepriaznivý zdravotný
stav, ktorý im neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžu požiadať
riaditeľa spádovej materskej školy podľa § 59a ods. 1 školského zákona o



28

oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti podľa § 28a
ods. 6 školského zákona priložia:

 písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

 písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými súhlasmi

podľa § 28a ods. 6 školského zákona riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods.
14 písm. d) zákona č. 596/2003

Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo
zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať
do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne
vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani
individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k
oslobodeniu. Rozhodnutie o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy
zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa vydáva
len deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a sú deťmi so
zdravotným znevýhodnením podľa § 28a ods. 6 školského zákona a neposkytuje sa
im žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až
do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do
materskej školy.

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie
predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16
zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu
„osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o
prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“).

 Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.
povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný
zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.
Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne
príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa
§ 12a ods. 1 písm.

 zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.18)

Vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení
osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/
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osoba (t. j.zákonný zástupca dieťaťa) dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania nezaopatreného dieťaťa., najskôr však po uplynutí troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.

Článok VII.

1. PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy môže vydať
riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. od. 1.
januára 2020 aj bez predchádzajúcej žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú
existovať dôvody, teda aj v čase pred uplynutím adaptačného pobytu alebo
diagnostického pobytu dieťaťa.

Ak pôjde o zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo
iné dôvody zo strany zákonného zástupcu, vtedy riaditeľ materskej školy rozhodne o
prerušení dochádzky dieťaťa aj na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Ak nastanú dôvody, pre ktoré z rozhodnutia riaditeľa materskej školy bude
potrebné na určité obdobie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy, tak
riaditeľ materskej školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného
zástupcu na túto možnosť, vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky daného dieťaťa v
termíne od – do (uvedie konkrétne dátumy).

Vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy sa vytvára
priestor na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky, na absolvovanie
indikovaných odborných vyšetrení, na ukončenie špeciálnopedagogickej diagnostiky atď.

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa je často „predstupňom“ pred vydaním
rozhodnutia o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné
predprimárne vzdelávanie.

Odporúča sa, aby riaditeľ materskej školy o predčasnom skončení predprimárneho
vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, rozhodol až po
predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, napríklad, ak:

 zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho
vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

 zákonný zástupca neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej
spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných
skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa
a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

 zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach,
ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí
zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

 zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do
materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťa podľa § 108 ods. 1
školského zákona,

 predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre
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deti a dorast alebo lekár špecialista,
 predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie

výchovného poradenstva a prevencie.

Článok VIII.

1. DOCHÁDZKA DETÍ DO MŠ

Rodič privádza dieťa do materskej školy v ranných hodinách spravidla do 8,00 h. a
osobne ho odovzdá učiteľke. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič
s riaditeľkou ZŠ s MŠ, zástupkyňou riaditeľky alebo triednou učiteľkou tak, aby
nenarušil priebeh činností ostatných detí.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

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

§ 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu
príčinu jeho neprítomnosti.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10
školského zákona najmä:

- choroba,
- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch

ochorenia počas dňa,
- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
- mimoriadne udalosti v rodine alebo
- účasť dieťaťa na súťažiach.

Za výnimočný a osobitne odôvodnený prípad podľa § 144 ods. 10 školského
zákona, kedy materská škola od zákonného zástupcu vyžaduje lekárske potvrdenie o
chorobe dieťaťa.

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať
lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu
ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak,
jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. (Zmeny
v ospravedlnení dieťaťa dodržiavame podľa aktuálnych nariadení Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.)
Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá
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dlhšie ako tri20) po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca
potvrdenie od lekára.21)

Vyššie uvedené znamená, že:

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

 ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia,
vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného
zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného
zástupcu.

 ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr.
že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku
a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a
nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24
ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). V takomto prípade zákonný zástupca nepredkladá
potvrdenie od lekára.22) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 24 ods. 8
zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane
zdravia ostatných detí v kolektíve.

V praxi je potrebné dôsledne rozlišovať, kedy riaditeľ materskej školy vyžaduje
potvrdenie od lekára a kedy len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.23)

Potvrdenie od lekára podľa § 144 ods. 10 školského zákona slúži len na ospravedlnenie
neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia.

Potvrdenie od lekára, ospravedlňujúce neprítomnosť dieťaťa podľa § 144 ods. 10
školského zákona na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia
nemožno zamieňať s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa a ho
vyžadovať od zákonného zástupcu napr. po nástupe dieťaťa do materskej školy po
prerušení prevádzky materskej školy napr. v čase letných prázdnin.

Až do odvolania platí:

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31.
augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota
podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe
nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné

b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne
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vzdelávanie povinné.

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

 zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do
materskej školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred
prijatím dieťaťa do materskej školy (učiteľka vykonáva tzv. „ranný filter“,24)

 zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo
príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a
informovanie zástupcu dieťaťa.

Podľa § 7 ods. 7 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení neskorších predpisov učiteľka materskej školy môže odmietnuť
prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej
školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec
zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov
zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch
prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe
alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí
(napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.).
Cieľom „ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky,
ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných
detí v materskej škole. „Ranný filter“ nie je nástrojom vyvodzovania záverov o zdraví a
chorobe dieťaťa.
Pri vykonávaní „ranného filtra“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči,
uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo.

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak:

 má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
 mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
 mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
 má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
 má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od zákonného zástupcu prevezme.
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.
Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie o zdravotnom
stave, ktoré učiteľka materskej školy odmietla prevziať po zistení, že jeho zdravotný
stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy (na základe realizácie „ranného
filtra“). Ak dieťa neprejde „ranným filtrom“, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom
absolvuje lekárske vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa
potvrdením od lekára) alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou
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Učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom . Môžu sa podávať
len v akútnych prípadoch – život ohrozujúci stav dieťaťa – po odbornom poučení
učiteliek pediatrom, alebo odborným lekárom.

Rodič ( príp. zákonný zástupca dieťaťa, iná rodičom splnomocnená osoba) má
voľný prístup len do šatne materskej školy, kde po prezlečení dieťaťa ohlási
službukonajúcu ( resp. triednu ) učiteľku a odovzdá jej dieťa.

Rodič nemá prístup do ďalších miestností materskej školy. Prevzatie dieťaťa
môže pedagogický zamestnanec odmietnuť , ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je
vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, pedagogický
zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z
radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do
7,30 h. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku,
ktorú dieťa obvykle odoberá.

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič
dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe
nasledujúcich dní, oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti písomne pričom pri
opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti dieťaťa.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa,
alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok materskej školy
/neplatenie poplatkov, neskorý príchod pre dieťa, porušovanie časového termínu
príchodu dieťaťa do MŠ ako aj neprevzatie dieťaťa o16,00 hod., neoznámené a
utajené skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa/ riaditeľ po predchádzajúcom
písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do
MŠ.

Po ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ je rodič povinný uhradiť všetky
poplatky/nedoplatky voči MŠ.

Ak je súdne rozhodnutie –vydáva učiteľka dieťa len tomu rodičovi, ktorý má
určené súdne rozhodnutie.

Rodič prevezme svoje dieťa od službukonajúcej učiteľky v čase od 15,00 h. - do
16,00h. Na prevzatie svojho dieťaťa môže rodič písomne splnomocniť aj iné
pedagogickým zamestnancom známe osoby, ako aj svoje ďalšie maloleté dieťa, nie
mladšieho ako desať rokov.

Zariadenie je v prevádzke od 7.00 –16.00 hod., ak rodič si nevyzdvihne dieťa do
16.00 hod., učiteľka skontaktuje rodiča (prípadne iných príbuzných) telefonicky. Ak
opakovane kontakt nebude úspešný, učiteľka oznámi túto skutočnosť na polícii – 158
a následne ju bude riešiť v spolupráci s políciou.

Telefónne čísla rodičov – uvedené na evidenčnom lístku budú z dôvodu zákona č.
428/02 o ochrane osobných údajov použité len vtedy, ak sa potrebuje MŠ spojiť s
rodičom z dôvodu hlásenia o dieťati.
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Článok IX.

1. PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV VMŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ mesačne na jedno dieťa
prispieva zákonný zástupca, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť. Obecné zastupiteľstvo dňa 28.6.2022 schválilo a jednohlasne odhlasovalo
zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ za celodenný pobyt na 15€, za
poldenný pobyt na 10€ na mesiac s účinnosťou od 1.9.2022

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Demandice je výška príspevku je 15.-Eur na celodenný pobyt dieťaťa v MŠ a 10 Eur
na poldenný pobyt v MŠ mesačne na jedno dieťa, ktorá bola určená zriaďovateľom
všeobecne záväzným nariadením.
 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ sa uhrádza vopred do 10. dňa

v kalendárnom mesiaci.
 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ uhrádza rodič v septembri 2 úhrady

(september, október) do 10 septembra.
 Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje aj tá skutočnosť, keď rodič

neuhradí opakovane do 10. dňa v mesiaci stanovený poplatok. Po predchádzajúcom
ústnom a následne písomnom upozornení vydá riaditeľka školy rozhodnutie
o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 Preplatky a nedoplatky budú vysporiadané do 10. júla.
 Dňa 30.8.2021 rodičia na schôdzi RZPŠ jednohlasne odsúhlasili návrh, aby sa

alikvotná čiastka príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ mesačne
neodpočítavala, len v prípade, že dieťa nebude navštevovať MŠ počas celého
mesiaca, ale rodič za daný mesiac neinvestičné poplatky vyplatil. Preplatky
a nedoplatky budú vysporiadané do 10. júla.

Príspevok za pobyt dieťaťa sa v materskej škole neuhrádza:
 ak má dieťa jeden rok pred plnením školskej dochádzky, pričom za dieťa, ktoré má

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31.
augusta (vrátane), ktorý predchádza školskému roku od ktorého má začať plniť
povinnú školskú dochádzku, dosiahne vek 5 rokov. Takýmto dieťaťom je aj dieťa s
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
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 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávok v hmotnej núdzi,

 ak je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu
 ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom, t. j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou

 dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin v mesiaci
júl,

 zákonný zástupca uhrádza v mesiaci júl alikvotnú (pomernú) časť určeného
príspevku, nakoľko nie je prevádzka materskej školy k dispozícii celý mesiac.

 alebo ak bola prerušená dochádzka do materskej školy zapríčinená zriaďovateľom
alebo inými závažnými dôvodmi..

2. ÚHRADA PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE

Okrem toho príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok za
stravovanie dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok za stravovanie
prostredníctvom poštovej poukážky alebo bankovým prevodom do 25 dňa v danom
mesiaci. Výška stravnej jednotky je 1,54 Eur /celodenný pobyt a režijné náklady 0,25
EUR / deň, je 1,28 Eur /poldenný pobyt a režijné náklady 0,25 EUR / deň. V prípade, že
rodič neuhradí príspevok v stanovenom termíne riaditeľka ZŠ s MŠ môže po
predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do
materskej školy. Príspevok na stravu sa vypláca vždy mesiac vopred bez ohľadu na počet
dní dochádzky v mesiaci. Výnimku tvoria prípady, ak dieťa nenavštevovalo MŠ celý
kalendárny mesiac.

Všeobecne záväzné nariadenie (obec) 4/2022 zo dňa 28.6.2022 určuje v súlade s
§ 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a v školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov
vo výške 3. finančného pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov:

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Poplatok za stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa
v mesiaci formou: - trvalý príkaz

- internetbanking
- poštová poukážka

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok
o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do posledného dňa
v predchádzajúcom mesiaci do 14:00hod., aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého
dňa v nasledujúcom mesiaci. V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude
stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok
doručený do ŠJ.

Na číslo účtu v tvare IBAN, ktorý uvediete v prihláške na stravovanie/ zápisný lístok /,
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bude vrátený preplatok zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka.

Prihlasovanie na stravovanie a odhlasovanie zo stravovania:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do
14tej hodiny v predchádzajúci pracovný deň, alebo vo výnimočných prípadoch do 7:30
hod toho dňa, kedy dieťa nepríde do MŠ.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské
stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné
odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v prípade, že
zákonný zástupca dieťaťa neodhlási dieťa zo stravovania a dieťa nie je v škôlke (na
výchovno-vzdelávacom procese) nemá nárok na dotáciu. V takomto prípade platí plnú
výšku stravného bez dotácie.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od
11:30 – 12:00 hod., ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na
stravovanie za jedlo.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.
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Článok X.

1. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Organizácia tried a vekové zloženie detí:
Trieda s celodennou prevádzkou : deti 2,5 - 4 ročné – trieda „Lienky“
Učiteľky: Alica Bodnáriková – triedny učiteľ

Katarína Nováková

Trieda s poldennou prevádzkou : deti 4 - 6 ročné – trieda „Včielky“
Učiteľky: Renata Jančeková – triedny učiteľ

Bc. Andrea Bôžik – pedagogický asistent

Preberanie a odovzdávanie detí:
 Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po

odovzdanie rodičovi /inej písomne splnomocnenej osobe/, alebo pedagógovi s ktorým
sa v práci strieda.

 Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v materskej škole môže byť umiestnené
len dieťa, ktoré:
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b)neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c)nemá nariadené karanténne opatrenia.

 Rodič (príp. zákonný zástupca dieťaťa, iná rodičom splnomocnená osoba) má voľný
prístup len do šatne materskej školy, kde po prezlečení dieťaťa ohlási
službukonajúcu (resp. triednu) učiteľku a odovzdá jej dieťa.

 V prípade, že je do materskej školy otvorený len jeden vstup, rodič má právo prejsť
z jednej triedy do druhej, aby odovzdal dieťa triednej pani učiteľke danej triedy.
V prípade dvoch vstupov do materskej školy, rodič vstupuje len po vchodové dvere
triedy.

 Rodič nemá prístup do ďalších miestností materskej školy.
 Učiteľka pri preberaní dieťaťa realizuje ranný filter – skontroluje či dieťa neprejavuje

príznaky choroby. Zameria sa aj na prípadné existujúce škrabance, modriny, vyrážky
a upozorní na túto skutočnosť zákonného zástupcu.

 Rodič prevezme svoje dieťa v čase od 15,00 hodiny do 16,00 hodiny od
službukonajúcej pani učiteľky vo dverách triedy.

 Po prevzatí dieťaťa je rodič už sám zodpovedný za svoje dieťa.
 Rodič posteľné prádlo, pyžamo a uterák dieťaťa odovzdá dieťaťu v šatni (príp.

službukonajúcej učiteľke) a dieťa si uvedené veci odnesie do spálne a do umyvárne.
 Rodičia (resp. ZZ) môžu žiadať informácie o dieťati len od pedagogických

zamestnancov materskej školy v čase mimo výchovno-vzdelávacej činnosti tj. od
10,30 hod.

 Konzultácie s tried. učiteľkou, výchovné poradenstvo rodičom, riešenie problémov
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týkajúce sa dieťaťa je možné len v dopredu dohodnutom čase a termíne mimo
priamej výchovnej činnosti s deťmi.

Styk s rodičmi:
 Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež

formou schôdzí RZ, počas konzultačných hodín, alebo prostredníctvom oznamov v
šatni.

 Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati.
 Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú

informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov budú použité len v
prípade rýchleho kontaktu –náhle ochorenie dieťaťa ,úraz a iné.

Organizácia v šatni:
 Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú

rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.
 Za poriadok v skrinkách , estetizáciu šatne zodpovedajú učitelia, za hygienu a

uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

Organizácia v umyvárni:
 Každé dieťa má svoj vlastný uterák a hrebeň, za ich pravidelnú výmenu sú

zodpovední rodičia.
 Za suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá upratovačka.
 Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným

hygienickým návykom a sebaobsluhe.
 Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a

dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov
zodpovedá službukonajúca učiteľka a personál.

Organizácia pri podávaní jedla:
Jedlo sa deťom podáva v jedálni v čase od :
desiata : od 8,30 do 8,55
obed: od 11,30 do 12,15
olovrant : od 14,30 do 14,45
 Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy,

hygienu a kultúru stolovania a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej
zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov .

 Za organizáciu a výchovný proces počas jedla zodpovedajú učiteľky.
 Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v

maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom.
 Počas jedla učiteľka nenásilne usmerňuje dieťa, podľa želania rodičov prikrmuje.

Deti nenúti jesť. 3 - 4 ročné deti používajú pri jedle lyžičku, a 5 -6 ročné deti
používajú kompletný príbor.

 Mladšie deti - používajú pri jedle lyžicu
 Stredná skupina - používa pri jedle lyžicu a vidličku
 Staršie deti - používajú kompletný príbor
 Strava, ktorú dieťa neskonzumuje sa z materskej školy nevydáva, nakoľko by

materská škola musela zabezpečiť aby teplota hotových pokrmov neklesla počas ich
prepravy až do času výdaja pod 65°C – čo zabezpečiť nedokážeme.
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Pobyt detí vonku:
 Počas pobytu detí 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 ZR.
 Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka riadi zásadami ochrany zdravia a

bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie
premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Ak sa vychádzka
uskutočňuje po cestnej komunikácií podľa § 57,ods.5.6. A § 53 v zmysle Pravidiel
cestnej premávky sa deti pohybujú na ľavej strane cestnej komunikácie.

 Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch
do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo
pri činnostiach ,ktoré si vyžadujú zvýšený dozor , riaditeľ pre ZŠ s MŠ alebo zástupca
riaditeľa pre MŠ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy (školníčku ,
asistentku), ktorá pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.

 Pedagogické pracovníčky opúšťajú areál MŠ až vtedy, keď majú zhromaždené všetky
prítomné deti, ktoré sú im zverené.

 V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte
vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom, šatkou a pod.), aby sa
predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Pred
odchodom von sa deti môžu natrieť ochranným opaľovacím krémom. Deti majú v
plnej miere zabezpečený pitný režim.

 V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnku zvyčajne v čase od 11,00 do
15,00 hod. obmedzuje na minimum.

Organizácia počas popoludňajšieho spánku:
 Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí /

pyžamo/.
 Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí.
 Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom.

Výchovno-vzdelávacia a krúžková činnosť:
 Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických

potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany
ich zdravia.

 Prehľad a usporiadanie denných činností v materskej škole:
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 potreby a záujmy.
1. Hry a hrové činnosti podľa záujmu detí
2. Zdravotné cvičenia
3. Výchovno-vzdelávacia aktivita
4. Pobyt vonku
5. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygieny, stravovanie, odpočinok)

Stravovanie je zabezpečené v pevne stanovenom čase, pričom sa dodržiava
trojhodinový interval medzi podávaním jedla.



40

Režim dňa:
7,00 - 8,30 schádzanie detí, hry skupinové, individuálne, spoločné, ranné cvičenie
8,30 - 9,00 hygiena, desiata
9,00 - 9,50 pohybové relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti - edukačné aktivity,
činnosti vychádzajúce so záujmu detí a plnením úloh ŠkVP príslušnej vekovej skupiny,
didaktické aktivity
9,50 - 11,25 hygiena, príprava na pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o
okolí, prírode, doprave, pobyt vonku - hry v záhrade ( pohybové, so spevom, využitie
záhradného náradia, pieskovísk, hry s hračkami, loptové hry, voľné hry )
11,30 - 12,15 príprava na obed, príprava na odpočinok - literárne , hudobné chvíľky,
rozhovory
12,15 - 14,15 odpočinok ( v starších vekových skupinách postupné skracovanie
odpočinku ,- minimálny čas odpočinku je : 30 minút )
14,15 - 14,45 hygiena , olovrant
14,45 - 16,00 záujmové činnosti, príp. krúžková činnosť,

Tento univerzálny denný poriadok je pružný, umožňuje reagovať na potreby a
záujmy detí.

Výlety a exkurzie:
 Medzi aktivity, ktoré môžeme podľa školského zákona (§ 28 ods. 16) organizovať

materská škola patria aj výlety a exkurzie, tak ako pre iné aktivity organizované
materskými školami platia dve zásadné podmienky. Po prvé, organizovať ich možno
len po dohode so zriaďovateľom. Po druhé, účasť dieťaťa je možná len na základe
informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

 Podľa § 7 ods. 9 vyhlášky č.306/2008 Z.z o materskej škole výlet alebo exkurzia sa
organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň. Pri jeho organizovaní
sa prihliada na bezpečné a hygienické podmienky a fyziologické potreby detí. Ak ide
o celodennú akciu deti musia mať zabezpečený teplý obed.

 Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený
riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane
poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví
písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.
Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

 Výlety a exkurzie sa považujú za súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy, ktorá si vyžaduje zvýšený dozor. Riaditeľ materskej školy preto podľa § 7 ods.
6 písm. e/ vyhlášky č. 306/ 2008 Z.z zabezpečí dozor dvoch pedagogických
zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby.

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený
riaditeľom 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 svojim podpisom.
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Článok XI.

1. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
DETÍ A ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI,

DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa pracovníci materskej školy
riadia všeobecne platnými právnymi normami:

 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách v znení Vyhlášky č.
308/2009 Z. z.

 Zákonníkom práce
 Občianskym zákonníkom
 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na daný školský rok.
 Pracovným poriadkom, Prevádzkovým poriadkom a internými smernicami

riaditeľstva ZŠ s MŠ Demandice 131
 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/
 Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov a nariadenia Vlády SR č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách
na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých ukladá
prevádzkovateľovi zariadenia vypracovať Prevádzkový poriadok ( PP ) , ktorý zašle
na regionálny úrad do Levíc na schválenie. PP je súhrn opatrení na ochranu
verejného zdravia v zariadení v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou
a vzdelávaním povinná:
 Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
 Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických

javov.
 Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej

činnosti 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.

 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:

a) je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, realizovať ranný filter
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.

 Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu
zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej
pracovnej náplne. Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na
predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.
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 Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadeniach, ktorý
môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne,
alebo o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby miestneho úradu.

 Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v MŠ, ochranu
psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané
inhibičné metódy výchovy.

 Zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí s osobitným dôrazom na pobyt vonku
a vychádzku.

Školské úrazy:
 Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka

obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov.
Tento záznam dá rodičovi podpísať.

 Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa
ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je
rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom,
príp. iným vozidlom.

 Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi
skontaktovať sa s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu rodičom
dieťaťa.

 V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o
privolanie rýchlej zdravotníckej 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 zaznamenáva 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

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov:
 Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
 Evidencia obsahuje:
 Meno a priezvisko dieťaťa
 Deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu

došlo
 Svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonal 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.
 Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý

vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor.
 Záznam do knihy evidencie úrazov vykonáva 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 – na základe
stanoviska ošetrujúceho lekára- chýba viac ako 3 dni, považuje sa to za registrovaný
školský úraz.
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 Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po
oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru
pedagogický zamestnanec , ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor.
Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka ktorá záznam spísala a riaditeľ
školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu
dieťaťa.

 Riaditeľ školy je povinný do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úradu
zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠVVŠ SR) 1-01

 Záznam o zaregistrovanom úraze dostanú:
- zákonný zástupca dieťaťa
- škola
- technik BOZP
- poisťovňa

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná riaditeľ školy
v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

Podávanie liekov:
 Učiteľky v materskej škole nepodávajú žiadne lieky deťom ,okrem chronicky

chorým a to na odporúčanie lekára
 Pri podávaní liekov chronicky chorému dieťaťu treba vyžiadať informovaný súhlas

zákonného zástupcu dieťaťa, že učiteľka môže dieťaťu podávať lieky , viesť záznam
o podávaní liekov a zapísať to do osobného spisu dieťaťa.

Opatrenia v prípade pedikulózy:
Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca

pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom
styku, ale aj prostredníctvom rôznych predmetov – hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná
posteľná bielizeň. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme
hnidy a vši, hlavne za ušami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia:
Zákonný zástupca ktorý zistí zavšivenie svojho dieťaťa, ohlási túto skutočnosť

triednej učiteľke a tá následne riaditeľke školy, hromadný výskyt hlási riaditeľka na
odbor epidemiológie RÚVZ. Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná
čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné
začatie dezinfekčnej akcie – zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinfekčným
prostriedkom, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy,
rodiny. Súčasne je nutné zahubiť aj vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy,
hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch.

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:
 V prípade zistenia vši detskej u ktoréhokoľvek dieťaťa v materskej škole, zabezpečí

učiteľka v triede dieťaťa izolovanie tohto dieťaťa od ostatných detí.
 skontaktuje sa telefonicky so zákonným zástupcom dieťaťa, ktorý je povinný pre

dieťa do materskej školy prísť čo najskôr.
 rodič, je povinný podpísať písomný záznam o skutočnosti, že sa u dieťaťa vyskytla

pedikulóza, ktorý je uvedený v dokumentácií – Triedne záznamy.
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 Následne je zákonný zástupca dieťaťa povinný uskutočniť dezinfekciu u svojho
dieťaťa v domácom ošetrení, ktoré by malo byť minimálne 3 – 5 dní až do úplného
zničenia vši hlavovej, rovnako ako aj mŕtvych hníd, ktoré je potrebné vyčesať.

 Dieťaťu sa na dezinfekciu do domáceho prostredia odovzdá aj posteľné prádlo,
uterák, hrebeň z materskej školy.

 Odporúča sa aj ostatným zákonným zástupcom detí, aby v prípade výskytu vši
hlavovej v triede svojho dieťaťa, uskutočnili preventívne opatrenia, napr.
vydezinfikovali hlavu svojho dieťaťa vhodným prostriedkom.

 Matrace, žinenky, šatňové skrinky používané v MŠ vydezinfikovať dezinfekčnými
prostriedkami, dôkladne vyvetrať, vystaviť slnečnému žiareniu a min. 3-4 dni
nepoužívať.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:
 Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 Viesť deti k zdravému životnému štýlu a rozlišovaniu zdravých a nezdravých

návykov.
 V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru.
 Poskytovať deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie.
 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.
 Učiteľky budú 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, ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi:
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu

ochranu detí pred sociálno-patologickými 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 patričnými úradmi.
 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu

ochranu detí pred sociálno-patologickými 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, prípadne s Centrum poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný
odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 V prípade že zákonný zástupca dieťaťa má podozrenie, alebo sa domnieva že v triede
ktorú navštevuje jeho dieťa dochádza k fyzickému prípadne psychickému týraniu,
oznámi toto podozrenie triednej učiteľke, ako aj riaditeľke školy, ihneď ako toto
podozrenie vznikne.

 Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade
s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu
druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva
ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z.z.
o rovnakom zaobchádzaní v niektorým oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení
neskorších predpisov.
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 V prípade že zákonný zástupca navštívi s vlastným dieťaťom psychológa v Centrum
poradenstva a prevencie, či inom špecializovanom zariadení z dôvodu podozrenia
fyzického alebo psychického týrania svojho dieťaťa, je povinný informovať
riaditeľku školy o tejto skutočnosti, o tom ktoré dieťa a koho podľa neho týra, či mu
inak ubližuje, aby mohla riaditeľka materskej školy včas riešiť prípadný vzniknutý
problém.

 Dodržiavať Explicitný zákaz fyzických trestov podľa zákona č. 305/2005 Z. z
zákonom č.466/2008 Z. z V zmysle formulovanej legislatívy : týranie, zneužívanie a
zanedbávanie je akékoľvek nenáhodné, preventabilné, vedomé ( príp.nevedomé)
správanie rodiča či inej osoby voči dieťaťu, ktoré je v danej spoločnosti neprijateľné
a odmietané a ktoré poškodzuje fyzický, duševný a spoločenský stav dieťaťa, jeho
vývin, prípadne spôsobuje jeho smrť.
Všetky inštitúcie a ich zamestnanci, ktorí aktuálne pracujú s deťmi majú

OZNAMOVACIU POVINNOSŤ PRI PODOZRENÍ Z TÝRANIA či zneužívania
dieťaťa.

Medzi typické zmeny správania sa dieťaťa v prípadoch domáceho násilia, týrania a
zneužívania uvádzané odborníkmi patria:
 Náhle poruchy reči,
 Presne neidentifikovateľné bolesti, náladovosť
 Odreniny a iné rany na tele, ktoré sa opakujú a len ťažko sa dajú zdôvodniť náhodou

či úrazom,
 Utiahnutosť, nadmerný strach z omylov,
 Nesústredenosť,
 Náhle agresívne konanie,
 Seba poškodzovanie
 Poruchy príjmu potravy
 Nedostatočný rast a veku zodpovedajúci fyzický aj psychický vývoj

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a
žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého
osobnostného vývinu, prípadne zneužívania, bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu
ochranu. V prípadoch podozrenia z ohrozovania mravného vývinu detí a žiakov je
riaditeľ školy a školského zariadenia povinný bezodkladne riešiť vzniknutý problém s
Centrom poradenstva a prevencie, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či
policajtom.
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Článok XII.

1.PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOMMATERSKEJ ŠKOLY

 Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Od MŠ majú kľúče všetci
zamestnanci školy. Za uzamknutie budovy zodpovedá upratovačka, ktorá má službu
do 16,10 hod. zároveň je povinná skontrolovať uzatvorenie okien a vchodov na
objekte.

 V budove školy je bez sprievodu zamestnanca školy prísne zakázaný akýkoľvek
pohyb cudzej osoby.

 Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ.
 Pri odchode je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné ,

vopred určené miesto.
 Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o

hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva
a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu
práce.

 Osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
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Príloha č.1 – tabuľka 3. finančného pásma na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov:

j

Poznámka:* deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
** zákoný zástupca

Oprávnený na poskytnutie dotácii :
1, na dieťa ktorá je v hmotnej núdzi / dieťa z domácnosti ktorej sa poskytuje hmotná núdza
2, na dieťa ktoré žije v domácnosti , ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
3, na dieťa ,ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a neuplatnili na toto dieťa daňový bonus

Dotácia sa žiada mesiac vopred.

Príspevok na réžiu od zákonného zástupcu na každý odobratý obed je 0,25 €.

V Demandiciach 25.08.2022
Vedúca
ŠJ

Stupeň Vekové
kategórie

Náklady na nákup
potravín

Spolu
náklady
na

nákup
potravín

Výška
dotácie
na

stravu

Doplatok
ZZ**

s dotáciou
na

potraviny

Príspevok
ZZ na
režijné
náklady

Poplatok za stravu
spolu s réžiou3. finančné pásmo

desiata obed olovrant S dotáciou Bez
dotácie

MŠ
celodenná 3-6/7* 0,38 0,9 0,26 1,54 1,30 0,24 0,25 0,49 € 1,79 €

MŠ
doobeda 3-6/7* 0,38 0,9 - 1,28 1,30 0 0,25 0,25 € 1,53 €
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Príloha č.2 – Usmernenie k prijímaniu ukrajinských detí:

LEGISLATÍVA:

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

niektorých zákonov (§ 146 ods. 1) vymedzuje deti cudzincov ako:

- deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným

pobytom na území Slovenskej republiky;

- deti žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky;

- deti Slovákov žijúcich v zahraničí;

- deti ako žiadatelia o udelenie azylu;

- deti ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu.

Základné pojmy - cudzinec, migrant, utečenec, azylant

Vzdelávanie detí cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne zabezpečené § 146 zákona

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

zákonov. Podľa tohto zákona (§ 146 ods. 2) sa deťom cudzincov s povoleným pobytom na

území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu a deťom Slovákov žijúcich v

zahraničí „poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých

istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.“

Podmienky vzdelávania detí cudzincov v školách v Slovenskej republike upravuje:

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

niektorých zákonov, § 146 Vzdelávanie cudzincov

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

doplnení niektorých zákonov, § 10 ods. 12

- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských

zariadení

- Metodický pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 11
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Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 20.9.2022. Týmto školským
poriadkom sa ruší školský poriadok zo dňa 1. 9. 2021.

Tento Školský poriadok ruší Školský poriadok zo dňa : 1.9.2021
Tento Školský poriadok nadobúda platnosť od dňa : 20.9.2022

Dátum prerokovania s Radou školy: 20.9.2022

Podpis predsedu Rady školy: ________________________

Dátum prerokovania s pedagogickou radou: 24.8.2022

Dátum vydania Školského poriadku: 21.9.2022

Spracovateľ Školského poriadku: Mgr. Frederika Bieleková
riaditeľ ZŠ s MŠ, Demandice 131

____________________________

Spracovateľ Školského poriadku: Renata Jančeková
zástupkyňa pre MŠ

_______________________________
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