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Článok I 

1. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 

Riaditeľka materskej školy ,podľa § 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") vydáva školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej 

samosprávy (t. j. v materskej škole s radou školy) a v pedagogickej rade. Dáva na 

vedomie rade školy. Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré 

upravujú organizáciu výchovy a vzdelávania, administratívno-správne riadenie a pracovno-

právne vzťahy v materskej škole. 

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o: 

 výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách 

vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy, 

 prevádzke a vnútornom režime materskej školy, 

 podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

 podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne 

zriaďovateľ. 

V školskom poriadku s upravené podrobnosti aj o iných veciach, nevyhnutných na 

zabezpečenie plynulej a kvalitnej výchovy a vzdelávania. 

Školský poriadok  je zverejnený na verejne dostupnom mieste, t.j. web sídlo materskej 

školy: /https://www.materska-skola-antona-pridavka-1-presov.sk// a je dostupný v printovej 

podobe v každej šatni tried. Školské dokumenty sa z budovy materskej školy nevynášajú! 

O jeho vydaní a obsahu informujú zákonných zástupcov detí, učiteľky na prvom triednom 

aktíve. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa vzdeláva v materskej škole, je povinný školský 
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poriadok dodržiavať. Neprítomný zákonný zástupca na prvom triednom aktíve ( 

v septembri príslušného školského roku)  je povinný oboznámiť sa s celým obsahom 

Školského poriadku MŠ Antona Prídavka 1, Prešov. 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s: 

 Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 

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

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

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

zákonov, doplnený zákonom 365/2018 Z.z. 

 zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , doplnený zákonom 

365/2018 Z.z. 

 vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o 

materskej škole 

 zákonom 118/2018 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Školský poriadok je záväzný dokument školy, ktorým sa riadia zamestnanci školy 

a zákonní zástupcovia detí, ako aj osoby, ktoré pravidelne  alebo ojedinele ,vstupujú do 

budovy materskej školy ( starí rodičia splnomocnené osoby pri vyzdvihnutí detí z MŠ, 

poradné orgány školy Rada školy, Rada rodičov, ZRPŠ a iné). 

Školský poriadok je súhrn spracovaných zákonných a právnych predpisov, vnútorných 

predpisov a pravidiel inštitúcie, práv a povinností rodičov zamestnancov. Školský poriadok 

je vytvorený systém tak, aby mal každý prehľad, ako má konať v praxi. 
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1.1. Charakteristika materskej školy 

     MŠ Antona Prídavka 1, Prešov ,(ďalej len „ZŠ“ ale „škola“) bola zriadená ako 

samostatná rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou vydanou dňa 29.6.2011 pod 

číslom E/172 – 4/2011 a F – MsÚ/SP -01/12/1. 

1. MŠ Antona Prídavka 1, Prešov je výchovno-vzdelávacím zariadením v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prešov.  

2. Predmetom činnosti MŠ je výchovno-vzdelávacia činnosť pre predprimárne vzdelanie 

a nižšie sekundárne vzdelávanie detí.  

3. MŠ  bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 42085438. 

4. Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou MŠ, určuje 

organizačnú štruktúru, vymedzuje činnosť a zodpovednosť vedúcich zamestnancov,  je 

vydaný v súlade s § 3 ods.2  vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o materskej škole.  

5. Organizačný poriadok  upravuje vnútornú organizáciu MŠ, oblasť  jej riadenia 

a činnosti, deľbu práce a pôsobnosť jednotlivých úsekov. 

6. MŠ je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje 

samostatne na základe rozpočtu pre prenesené kompetencie, rozpočtu pre originálne 

kompetencie, doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov.  

7. Súčasťou MŠ je: 

a) Školská jedáleň 

8. Sídlom MŠ  je MŠ Antona Prídavka 1, Prešov. 

9. MŠ a jej súčasti riadi riaditeľka školy, PaedDr. Jana Galeštoková, ktorú vymenúva 

a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľ. Pre riaditeľa – štatutára školy – sa 

v tomto organizačnom poriadku používa pojem  riaditeľka.  

1. Aktuálna zriaďovacia listina školy bola vydaná 29.6.2011 pod číslom E/172 – 

4/2011 a F – MsÚ/SP -01/12/1 . 

                  

Štruktúra budovy MŠ 

1. Škola sa člení na tieto útvary v zmysle zriaďovacej listiny: 

- Materská škola 
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- Školská jedáleň 

 

2. MŠ sa člení na jednotlivé pavilóny, ktoré sú vzájomne prepojené chodbami 

a schodišťami. Dispozičné riešenie jednotlivých pavilónov je nasledovné: 

 

A:  Pavilón 1. – je hospodársky pavilón, kde sa na prvom nadzemnom podlaží nachádza 

kuchyňa – účelovo vybudované stravovacie zariadenie, ktoré zabezpečuje celodenné 

stravovanie pre deti a zamestnancov materskej školy (Ďalej len MŠ). 

Vstup, chodba, kuchyňa je z parkoviska od hlavnej, dvojdverovej brány. Druhý vstup do 

kuchyne je oproti prvému schodisku, vstup cez hlavnú jednodverovú bránu. 

Prvé schodisko vedie k priestorom nad kuchyňou, kde sa nachádzajú: kancelária 

zástupkyne, sklad čistiacich prostriedkov, priestor pre zápis dochádzky,  informácie pre 

zamestnancov, odkladanie kľúčov od tried, práčovňa, priestor pre technicko hospodárske 

pracovníčky – upratovačky. Pavilón na poschodí končí riaditeľňou – kanceláriou riaditeľky.  

 

B:   Pavilón 2. – je dvojpodlažný, kde sa nachádzajú dve schodištia, 4 triedy so šatňami pre 

deti, šatňami pre učiteľky, zariadenia pre osobnú hygienu učiteliek a detí, ku každej triede 

je osobitný priestor pre odpočinok a spánok. K triedam sú pridelené malé kuchynky, kde sa 

vydáva jedlo konkrétnou pridelenou kuchárkou. Pri spálni sú priestory tzv. sklady hračiek, 

či kabinety učebných pomôcok. 

 

C:  Pavilón 3. – (bývalé jasle), je dvojpodlažný , kde sa nachádzajú dve triedy. K triedam sú 

osobitné priestory na odpočinok, sklady hračiek, kuchynky na výdaj jedla, zariadenia na 

osobnú hygienu, šatničky pre deti, šatne pre učiteľky. Priestory sú situované podobne, ako 

v 2. Pavilóne, no rozmery tried sú menšie. 

Kapacita MŠ bola ustanovená na 6 - triednu MŠ. 

V pavilónoch sa z oboch strán nachádzajú priestory, (tzv. letné umývarky),  na ukladanie 

hračiek, určených do exteriéru, na pobyt vonku a zariadenia na osobnú hygienu. V pavilóne 

3. Je sklad, kde ukladá veci školníčka, ktorá zodpovedá za poriadok a ako jediná má prístup 

ku kosačke, záhradníckemu náradiu a pod. 
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Za každý priestor zodpovedajú určení zamestnanci školy. Súbor všetkých činností, za ktoré 

nesú zodpovednosť, majú v popise pracovnej náplni, povereniach, vytvorených komisiách 

a pod. Pri výkone  svojej činnosti vzájomne spolupracujú.  

 

Riaditeľ MŠ, ako aj jej ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých 

stupňoch riadenia MŠ, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom školy 

pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné 

pokyny. 

Riaditeľ MŠ a ostatní vedúci zamestnanci MŠ sú v zmysle plánu vnútornej kontroly priamo 

zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať 

plnenie úloh nimi riadeného organizačného útvaru alebo úseku, prijímať opatrenia na 

odstraňovanie nedostatkov, ihneď o nich informovať riaditeľa MŠ, prípadne podávať 

návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného útvaru 

alebo úseku. 

 

1.  V pavilónoch MŠ sú jednotlivé úseky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú 

úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny: 

a) - Hospodársky pavilón: druhé nadzemné podlažie: riaditeľka školy, 

zástupkyňa riaditeľky, THÚ ( technicko hospodársky úsek – správca 

budovy, práčovňa, upratovačky školy) 

- Prvé nadzemné podlažie: Školská kuchyňa a jedáleň pri MŠ 

b)  Pavilón  A : (prvé a druhé nadzemné podlažie ) = 2+2 triedy 

c) Pavilón B: ( prvé a druhé nadzemné podlažie ) = 1+1 trieda 

 

2. Každý úsek zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Za činnosť úsekov 

zodpovedajú : 

Za triedy: pani učiteľky 

Za hospodársky pavilón: vedúca ŠJ, správca budovy, riaditeľka školy, zástupkyňa 

riaditeľky 
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3. Jednotlivé úseky pri výkone  svojej činnosti vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa 

vybavenie určitej veci týka pôsobnosti viacerých úsekov MŠ, zabezpečuje jej 

vybavenie ten úsek, ktorý bol riaditeľom MŠ poverený plnením tejto úlohy. 

4. Organizačné členenie MŠ zabezpečujú jej jednotlivé úseky. Úseky sú  organizačné 

celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich 

činností určitého zamerania. Na čele úsekov sú vedúci zamestnanci MŠ (okrem 

ekonomického úseku), ktorí sú priamo podriadení riaditeľke školy. 

5. Riaditeľka MŠ, ako aj jej ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých 

stupňoch riadenia MŠ, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom 

školy pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten 

účel záväzné pokyny. 

6. Riaditeľka MŠ a ostaní vedúci zamestnanci MŠ sú v zmysle plánu vnútornej kontroly 

priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne 

kontrolovať plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať  plnenie úloh nimi riadeného 

organizačného útvaru alebo úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, 

ihneď o nich informovať riaditeľku MŠ, prípadne podávať návrhy na uplatnenie 

sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného útvaru alebo úseku. 

Škola zabezpečuje celodennú výchovnú starostlivosť. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

detí predškolského veku od 2 do 6 rokov v spolupráci s rodinou v súlade s individuálnymi a 

vekovými osobitosťami detí. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - 

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

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

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Prevádzka školy utvára podmienky na 

hrovú, záujmovú a oddychovú činnosť detí, pomáha pri ich príprave na budúcu školskú 

dochádzku, podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti 

Forma vzdelávania: materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním. 

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa požaduje, je dieťaťu umožnený aj poldenný pobyt v MŠ. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa vypracovaného školského 

vzdelávacieho programu s názvom: Školský vzdelávací program materskej školy 

„Antonáčik “. Uvedený školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho 
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programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý určuje základné 

požadované spôsobilosti pre predprimárne vzdelávanie a vychádza z humanistických 

princípov v predškolskej výchove a vzdelávaní. Podporuje celostný rozvoj dieťaťa 

prostredníctvom kľúčových kompetencií. 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-

motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské 

vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.   (§ 16 ods. 2 školského zákona) 

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v 

základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 

Škola má 24 zamestnancov: 

- štrnásť pedagogických zamestnancov - učiteľky s pedagogickým vzdelaním, 

- deväť nepedagogických zamestnancov, z toho päť zamestnancov v kuchyni, 

vrátane vedúcej školskej jedálne a štyri upratovačky, vrátane školníčky v kumulovanej 

funkcii s práčkou a správkyňou budovy. 

- Jeden zamestnanec na dohodu, pracuje mimo praoviska, ekonómka školy. 

Súčasťou pracoviska je oplotený pozemok slúžiaci ako školský dvor výlučne pre deti 

navštevujúce materskú školu. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie zariadenia a 

vybavenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom a psychosomatickému 

vývoju detí. Materská škola svojou prevádzkou dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno- 

vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno- 

emocionálny, fyzický, intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami. Vytvárajú podmienky na dobrú zaškolenosť detí, pripravenosť na vstup do 

základnej školy. 
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Článok II 

2.Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej 

škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 

zamestnancami, odbornými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 

materskej školy. 

2.1. Výkon práv a povinností detí materskej školy 

Dieťa má právo na: 

- rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

- bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky v materských školách, 

- vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku, 

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

stav, 

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

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

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

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

sexuálnemu násiliu, 

- 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. 

V materskej škole rešpektujeme právo každého dieťaťa na plnohodnotné vzdelanie. 

Uskutočňujeme inklúziu vo vzdelávaní. Inkluzívne vzdelávanie je spoločná výchova a 
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vzdelávanie detí uskutočňovaná na základe rovnosti, príležitostí a rešpektovania ich 

výchovno- vzdelávacích potrieb, individuálnych osobitostí a podporujúca ich aktívne 

zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy. 

Zabezpečujeme aj integráciu detí so ŠVVP, ak to umožňujú podmienky našej školy. Ich 

edukáciu realizujeme podľa vypracovaného individuálneho vzdelávacieho programu. 

Individuálny vzdelávací program pre dieťa so ŠVVP v súlade s odporúčaniami zariadenia 

poradenstva a prevencie vypracováva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou 

školy ( triedny učiteľ) v spolupráci a po konzultácii so zákonným zástupcom. IVP obsahuje 

úpravy jednotlivých častí ŠkVP podľa ŠVVP dieťaťa, najmä: úpravu obsahu, metód, foriem 

a spôsobu hodnotenia. Vedieme osobitnú diagnostiku dieťaťa, individuálne záznamy 

o dieťati. 

Povinnosti dieťaťa: 

- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

- dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy MŠ v spolupráci so 

zákonnými zástupcami detí, 

- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, 

- chrániť v medziach svojich schopností a možností pred poškodením majetok MŠ, 

ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, 

- chrániť pred poškodením učebné pomôcky, 

- konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a 

bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

- mať osvojenú primeranú sebaobsluhu [napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, 

nepomočovať sa (ani počas spánku), vedieť sa slovne vypýtať na WC, nepoužívať 

cumeľ  - ( výnimka v čase adaptácie na materskú školu). 

- vedieť si vyfúkať hlien z nosa do vreckovky, použiť vreckovku, poznať 

základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť, 

- ctiť si v medziach svojich schopností a možností ľudskú dôstojnosť ostatných detí a 

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

právnymi predpismi, internými predpismi školy, etickými princípmi a dobrými 

mravmi. 

2.2. Výkon práv a povinností zákonných zástupcov detí materskej školy 

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

- Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu 

a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému 

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

etnickej príslušnosti; 

- 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, 

- oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom, 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

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

- vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom rady 

školy.  

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

- osobne odovzdať dieťa preberajúcemu pedagogickému zamestnancovi, 

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským 

poriadkom; 

- poskytnúť osobné údaje o dieťati a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa v 

rozsahu, ako ustanovuje školský zákon (§ 11 školského zákona), 

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

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
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výchovno- vzdelávacie potreby; 

- 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), 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. 

- nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo;  

- 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. 

- ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný 

zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, 

prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do materskej školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine. 
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- najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámiť dôvod a 

predpokladaný čas jeho neprítomnosti, 

- písomne oznámiť riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti dieťaťa dlhšiu ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní; pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predložiť aktuálne platné 

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (bezinfekčnosti) 

- ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole 5 a viac dní vrátane víkendov a 

sviatkov je zákonný zástupca povinný pri opätovnom nástupe do materskej školy 

predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti, u detí , ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie je nutné  

- ospravedlniť písomne každú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole, 

- u detí, plniacich povinné predprimárne vzdelávanie môže rodič ospravedlniť 

neprítomnosť najviac päť po sebe nasledujúcich dní, ak je neprítomnosť dlhšia ako 

päť  dní, musí byť ospravedlnenie od lekára, 

- 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. 

- uhrádzať mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia 

obce a príspevok na stravu podľa pokynov materskej školy, poplatok sa uhrádza do 

10. dňa v mesiaci, 

- 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, 

- 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), 

- všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu 
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riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je 

zaradené jeho dieťa, a podľa potreby s riaditeľkou, 

- zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach 

týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ. 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). 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Prešov, o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v súlade so školským zákonom, za 

pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Prešov,  mesačne na jedno dieťa  22.- 

€ 

 

Tento príspevok „školné“ sa uhrádza prvého dňa ( 1.9.,1.10.,1.11.,1.12., 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6.) v kalendárnom mesiaci na účet materskej školy (bankovým 

prevodom, vkladom v banke priamo na účet)      

 

Číslo účtu k poplatkom za pobyt, tzv. školné: SK27 7500 0000 0040 0842 1449  

( vždy k 1. Dňu v mesiaci, teda trvalý príkaz zadať na 1. Dňa v mesiaci) 

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

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

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

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza  za dieťa, 

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=27&p=1350674&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1009669&f=3
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a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 (od 31 ) po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných závažných rodinných 

dôvodov preukázateľným spôsobom, 

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

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi (porucha pri dodávke elektriny alebo vody); v týchto prípadoch uhrádza 

zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, podľa pokynov školy. 

 

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedeného bodu a,  

zákonný zástupca dieťaťa je povinný doložiť riaditeľke školy  lekárske potvrdenie. Tzv. 

Zdravotná dovolenka . Riaditeľ materskej školy , potvrdenie od lekára eviduje v spise 

dieťaťa. V najbližšom zúčtovacom období bude  v platbách odpočítaná pomerná  suma 

alebo sa platba presúva na nový mesiac, kedy dieťa nastúpi do materskej školy, 

s potvrdením od lekára, že je zdravé a opäť môže navštevovať materskú školu.  

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom  za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

v náväznosti na odporúčané výživové dávky.  

 Príspevok ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup 

potravín v MŠ je 1,84.- € denne. 

 Príspevok ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup 

potravín pre diétne stravovanie  v MŠ je 2,15.-€ denne. 

 

Príspevok sa uhrádza od  20. dňa v mesiaci . 

na účet školskej jedálne (bankovým prevodom, priamym vkladom v banke na účet MŠ). 

 ( 20. Augusta platíte na september) 
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Číslo účtu k poplatkom za stravu:  SK05 7500 0000 0040 0842 1457  

( vždy k 20.dňu predošlého mesiaca, teda trvalý príkaz zadať na 20. Dňa v mesiaci) . 

Príklad: 20. Októbra sa platí strava na november. 

Variabilný symbol - 085 

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a trieda 

 

Z dôvodu neuhradenia príspevkov  v zmysle VZN  mesta Prešov) o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školskej 

jedálni, v stanovenom termíne, môže riaditeľka  po predchádzajúcom upozornení 

zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej 

školy. 

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami 

Rodičia - zákonní zástupcovia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami 

denne, v čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ zákonný 

zástupca, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej 

forme. 

V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši  

rovnaký problém, na ktorý bol rodič - zákonný zástupca v predchádzajúcom čase 

upozornený. Za spísanie záznamu zodpovedá triedna učiteľka. 

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom - zákonným zástupcom 

odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti 

pedagogického pôsobenia na dieťa. 

Stretnutia s rodičmi - zákonnými zástupcami sa uskutočňujú pri príchode a odchode detí z 

MŠ, taktiež formou rodičovských združení, oznamov v šatni, webu alebo e-mailu. 

Zamestnanci MŠ sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie 

žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov - zákonných zástupcov učiteľky 
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používajú len v prípade rýchleho kontaktu - náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné, 

nezverejňujú ich iným osobám. 

2.3. Spoločné ustanovenia k právam a povinnostiam 

Práva vyplývajúce zo školského poriadku v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. sa zaručujú 

rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní 

ustanovenou v zákone č. 365/2004 Z.z., 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými 

mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. 

Dieťa, jeho zákonný zástupca nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný 

za to, že podá na iné dieťa, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy 

sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. 

Dieťa, jeho zákonný zástupca , ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené 

záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa 

domáhať právnej ochrany na súde podľa zákona č. 365/2004. 

Škola nesmie dieťa, jeho zákonného zástupcu postihovať alebo znevýhodňovat’ preto, že 

uplatňuje svoje práva. 

Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje podľa § 11 školského zákona 

na účely výchovy a vzdelávania a aktivít v čase mimo vyučovania: 

1) o deťoch, v rozsahu : 

1. meno, priezvisko a rodné priezvisko, 

2. dátum a miesto narodenia, 

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

účastník výchovy a vzdelávania obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého 

pobytu, 

4. rodné číslo, 

5. štátna príslušnosť, 

6. národnosť, 

7. materinský jazyk, 

8. fyzické zdravie a duševné zdravie, 
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9. mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-

pedagogickej diagnostiky, 

10. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti, 

11. výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania, 

12. výsledky zo súťaží a olympiád, 

13. podobizne a obrazové snímky,  

2) o zákonných zástupcoch, v rozsahu: 

1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko; 

2. adresa bydliska a druh pobytu; 

3. kontakt na účely komunikácie (telefónny , e-mailový) 

ky. 

                                                  Článok III 

3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 

Materská škola Antona Prídavka  1, Prešov, je v prevádzke v pracovných dňoch od 06. 30 

do 17.00 h.  Čas prevádzky materskej školy bol prerokovaný so zriaďovateľom materskej 

školy. 

Prevádzka Materskej školy sa zabezpečuje v súlade s informatívnym materiálom „Materská 

škola a školské prázdniny“ dostupný na http://www.minedu.sk/materska-skola-a-

skolske-prazdniny/ 

    Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-

vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin  rozhoduje 

riaditeľ materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené  

požiadavky zákonných zástupcov. 

1. Konzultačné hodiny po vopred dohodnutom termíne: 

 Riaditeľka materskej školy  :   PaedDr. Jana Galeštoková   

Telefonický kontakt:  0919 194 880 

Email: msantonapridavka1@mail.com 

http://www.minedu.sk/materska-skola-a-skolske-prazdniny/
http://www.minedu.sk/materska-skola-a-skolske-prazdniny/
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 Zástupkyňa  riaditeľa materskej školy:  Mgr. Monika Sidorová  

 Podľa smeny: od 11.30 hod do 12.30 hod. alebo od 10.30 hod do 11.30 hod. 

Telefonický kontakt:  051/77 108 77 

             Email: msantonapridavkaz2@azet.sk 

 

 Vedúca školskej jedálne :  Tatiana Kravcová   

 od 7. 00 hod. do 15.00 hod. 

Telefonický kontakt:  051/7710877 

             Email:  skolskajedalenmsap1mail.com 

  

4. Konzultácie pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania:  

 Informatívne individuálne stretnutia triednych učiteliek so zákonnými zástupcami 

detí o ich rozvoji, napredovaní, prípadne nedostatkoch s následným odporúčaním, o 

priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania vo vzťahu k ich deťom, podľa 

požiadaviek učiteliek alebo na požiadanie zákonných zástupcov detí  po vopred 

dohodnutom termíne podľa smeny triednej učiteľky: v čase od 12.30 do 13.00 hod. 

alebo od 16:00 hod do 16.30 hod. 

 Pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním ako aj pokračovaním povinného 

školského vzdelávania, podľa dohody na prvom triednom aktíve, v pravidelných 

intervaloch, s vopred nahláseným a dohodnutým termínom. Napr. každé 3 mesiace. 

 Konzultácie  sú spravidla ústne avšak pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa alebo 

triedna učiteľka prejavia záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej 

forme sa vyhotovujú aj vtedy ak triedna učiteľka  opakovane rieši rovnaký problém, 

na ktorý bol rodič v predchádzajúcom období upozornený. Počas konzultácií je 

prítomná aj druhá kolegyňa z triedy, ak si to zákonný zástupca dieťaťa  alebo 

triedna učiteľka bude vyžadovať. Z každej konzultácie pripravia krátku správu pre 

riaditeľku školy, ktorá bude podpísaná oboma zúčastnenými stranami, resp. 

všetkými prítomnými.  

Téma konzultácie, dátum, čas, podpis všetkých prítomných na konzultačnom 

stretnutí. 

 

mailto:msantonapridavkaz2@azet.sk
mailto:sjms.a.pridavka@post.sk
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 Ak zákonní zástupcovia nežijú v spoločnej domácnosti, obaja prejavia záujem 

o konzultácie, musia sa dohodnúť na spoločnom termíne. Nebude učiteľka konzultovať 

so zákonnými zástupcami dieťaťa osobitne.  

 

 5. Adaptačný program materskej školy 

 Po dohode a so súhlasom riaditeľky MŠ vo výnimočných prípadoch je umožnený  

zákonnému  zástupcovi  pobyt s dieťaťom v materskej škole 1-2 hodiny denne tak, 

aby neboli obmedzované ostatné deti a nebol narušený výchovno-vzdelávací proces.  

 Na základe rozhodnutia o prijatí na adaptačný pobyt dieťaťa v materskej 

škole, po dohode a so súhlasom riaditeľky MŠ je umožnený  dieťaťu pobyt v MŠ 

určitý čas (2-4 hodiny) dopoludnia, bez prítomnosti rodiča. Odporúčame však 

nechávať dieťa od prvého dňa na celý deň. Radšej prichádzať pre dieťa hneď 

po olovrante medzi 14.45 hod a 15.00 hod. aspoň počas prvých týždňov 

adaptácie. Ak dieťa prestáva plakať a zvyká si, adaptuje sa, rodičia vyberajú 

dieťa podľa svojich možností a potrieb. Pani učiteľky vám dajú rady, podľa 

správania dieťatka, čo je preňho najlepšie. Dôverujte našim pedagógom. 

6.  Prerušenie prevádzky  a úsporný režim chodu materskej školy 

      Počas školských prázdnin (okrem letných), je  prevádzka materskej školy  

obmedzená na zodpovedajúci počet detí a tried.  V prípade zníženej dochádzky detí zo 

zdravotných dôvodov sa materská škola bude riadiť nariadeniami zriaďovateľa a 

príslušného úradu verejného zdravotníctva. 

      Pri rozhodnutí riaditeľom MŠ o spájaní detí v triedach (napr. z dôvodu 

práceneschopnosti či čerpania dovolenky pedagogického zamestnanca, nízkeho stavu počtu 

detí v triede a pod.) sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok 

zamestnancov v takomto prípade riaditeľ materskej školy rieši udelením náhradného voľna  

alebo čerpania dovolenky zamestnancom. Za odovzdávanie a preberanie detí  zodpovedajú 

zúčastnené učiteľky, skutočný stav počtu odovzdaných a prijatých detí zaznamenávajú 

písomne podpisom. 

     V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená  na štyri týdne resp. podľa 

nariadenia zriaďovateľa. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ MŠ oznamom spravidla dva 

mesiace vopred.  
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V  období  od 01. 07.  do 31. 08. v kalendárnom roku podľa dispozície riaditeľa MŠ 

vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a 

ostatní zamestnanci  si podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.  Pri obmedzení 

prevádzky v niektorých triedach (zimné, jarné, letné prázdniny, časť detí v škole v prírode, 

chorobnosť detí, chorobnosť pedagogických zamestnancov, a pod.) bude deťom 

zabezpečená výchovno – vzdelávacia činnosť spájaním detí v náhradných triedach tak, aby 

bol zabezpečený pedagogický proces a bezpečnosť detí. 

      Školské prázdniny sú určené pre školy, okrem materských škôl. Z uvedeného dôvodu 

materská škola nemôže kopírovať školské prázdniny tak, ako ich určuje vyššie citovaná 

vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z., ale môže v priebehu školského roka, pred jednotlivými 

školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí 

do materskej školy v tomto čase. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne reagovať 

(zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia 

stravovania, vykurovania, možnosti čerpania dovolenky zamestnancom MŠ atď.) na 

prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase. 

     O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas 

školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje 

oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. 

      Materská škola je určená rovnako pre všetky deti, bez ohľadu na to, či sú ich 

zákonní zástupcovia zamestnaní, alebo nie, ako aj bez ohľadu na to, či sú ich matky 

na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom. 

 

3.1. Prijímanie na predprimárne vzdelávanie 

Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodržiava zásada rovnoprávnosti prístupu k 

výchove a vzdelávaniu a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s 

potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdenie o  

zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.. Pri 

nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca dieťaťa predkladá vyhlásenie, ktoré nesmie byť 
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staršie ako jeden deň. 

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

zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste v čase od 1. 

mája do 30. mája. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania 

detí do MŠ. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa 

na predprimárne vzdelávanie je nutné priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť riaditeľ adaptačný alebo diagnostický 

pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace na maximálne 4 hodiny denne 

postupne na celý deň. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas 

adaptačného pobytu. Po úspešnom ukončení adaptácie môže dieťa po dohode zákonného 

zástupcu s riaditeľom riadne navštevovať MŠ. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa 

môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky 

dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas. 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského 

roka vydá riaditeľka do 30. júna. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského 

roka vydá riaditeľka do 30 dní od podania žiadosti. Do triedy možno prijať najviac dve deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne 

postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s 

autizmom (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí 

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

špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a detí od dvoch do štyroch rokov môže 

pôsobiť aj asistent učiteľa. Žiadosť o prijatie do materskej školy dostane rodič u riaditeľky 

materskej školy, jej zástupkyne, na elokovaných pracoviskách alebo mu je k dispozícii na 

webovej stránke materskej školy. 

O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa. 

Ak riaditeľka materskej školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, 

ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, 
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ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie 

do materskej školy. 

Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od troch rokov veku, výnimočne môžeme 

prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. ak je v materskej škole voľná kapacita, a ak sú 

na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Na 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole neprijímame dieťa mladšie ako dva roky, a to 

ani na adaptačný pobyt. 

Prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. 

Ide o všeobecnú povinnosť ustanovenú školským zákonom pre všetky materské školy 

zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR; ide o zákonom ustanovenú podmienku 

prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy . 

Povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť nielen „inštitucionálnou“ formou, teda 

formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v pracovných dňoch v 

rozsahu najmenej štyri hodiny denne, ale aj inou, individuálnou formou. Formou 

individuálneho vzdelávania môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého 

zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej 

materskej škole, zákonný zástupca o to požiada materskú školu. Predprimárne vzdelávanie 

dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) 

školského zákona, teda „zo zdravotných dôvodov“, budeme zabezpečovať v rozsahu 

najmenej dve hodiny týždenne. 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku 

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti 

predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a 

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok 

veku do 31. augusta 2022 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta. 
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Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak však 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 v materskej škole na základe písomného súhlasu 

príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre 

deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonných zástupcov alebo zástupcu zariadenia. 

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. 

 

3.2. Podmienky pri prijímaní detí do materskej školy 

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej 

len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len 

„potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“). 

 Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. 

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

predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 Na predprimárne vzdelávanie zo zákona: 

- sa prednostne budú prijímať 5. -  6.ročné deti,  

pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné alebo pokračujú v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania – na tieto deti sa vzťahuje kritérium podľa spádovej oblasti – 

ktorú určil zriaďovateľ školy mesto Prešov alebo podľa výberu materskej školy ktorú si 

zvolia rodičia. 

- prijatie dieťaťa od dovŕšenia dvoch rokov, podľa kapacitných možností materskej školy, 

škola má vytvorené materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. 

- požiadavkou je, aby nenosilo plienku, malo osvojené základné sebaobslužné návyky. 
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3.3. Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ 

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľka určuje v súlade s § 3 ods. 2 

vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich 

prerokovaní v pedagogickej rade školy. 

 

• Ostatné podmienky sú zverejnené na web sídle materskej školy a na nástenke pre 

rodičov. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy nesmú byť v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v rozpore so školským zákonom, s 

antidiskriminačným zákonom atď.) a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva 

dieťaťa alebo zákonných zástupcov. Riaditeľ nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa 

stanoviť napr. zamestnanosťzákonných zástupcov alebo trvalý pobyt v danej obci/mesta 

atď. 

V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí, budú 

prednostne prijaté deti: 

- ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku 

- ktoré dosiahnu 3 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku 

- deti s diétnym programom, potvrdený lekárom – gastroenterológom. 

-mladší súrodenci chodiacich starších súrodencov do MŠ 

-podľa kapacitných a personálnych možností 

-mladší súrodenci chodiacich starších súrodencov do MŠ v minulosti 

 

Najvyšší počet detí v triedach MŠ je ustanovený v &28 ods.9 školského zákona: 

a) 18 v triede vo veku dva až tri roky 

b) 20 v triede troj - až štvorročných detí 

c) 21 v triede štvor- až päť ročných detí 

d) 22 v triede päť- až šesť ročných detí 

e) 21 v triede dva - až šesť ročných detí 
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Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ako 

„ŠVVP“) 

Deti so ŠVVP sa integrujú do bežných tried. O zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhodne 

riaditeľka materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a 

školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu 

zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so 

ŠVVP. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve. Pri prijímaní detí 

so ŠVVP riaditeľka materskej školy zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má vytvorené 

vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne...), resp. či ich bude schopná po 

prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť. Riaditeľka materskej školy nemá zákonom stanovenú 

povinnosť prijať dieťa so ŠVVP na predprimárne vzdelávanie. 

 

3.4.Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak dieťa neplní 

povinné predprimárne vzdelávanie 

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy 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 riaditeľka materskej školy rozhodne o prerušení 

dochádzky dieťaťa j na základe žiadosti zákonného zástupcu. V prípade zvýšeného záujmu 

zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy môže riaditeľka materskej školy na 

miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, prijať iné dieťa, pričom 

v rozhodnutí bude uvedené, že toto dieťa prijíma na konkrétne stanovený čas (vymedzený 

dátumami), ktoré sú totožné s časom prerušenia dochádzky iného dieťaťa uvedeným na 

rozhodnutí o prerušení jeho dochádzky do materskej školy. Rozhodnúť o predčasnom 

skončení predprimárneho vzdelávania nemožno, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné aj v prípade, ak sa jedná o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania. 
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3.5.Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa, ktoré 

neplní povinné predprimárne vzdelávanie 

Zákonný zástupca na základe písomnej žiadosti môže z akýchkoľvek dôvodov ukončiť 

dochádzku dieťaťa do MŠ. Rozhodnutie o predčasnom ukončení riaditeľka na základe 

takejto žiadosti nevydáva, táto skutočnosť sa vyznačí iba v archivovanom osobnom spise 

dieťaťa. 

Riaditeľka materskej školy môže tiež rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho 

vzdelávania u dieťaťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie, po 

predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu v nasledovných prípadoch: 

- vedome zatajil skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa v 

materskej škole, 

- neuhradí opakovane ani po upozornení príspevky v zmysle Všeobecného záväzného 

nariadenia obce Valaliky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú 

úhradu výdavkov MŠ a školskej jedálne platbu za stravu v stanovenom termíne, 

- ak nerešpektuje prevádzkový čas materskej školy, 

- ak nerešpektuje a porušuje Školský poriadok materskej školy, 

- ak neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole trvajúcej dlhšie ako 14 dní, 

písomne ak trvá dlhšie ako 30 dní, 

- ak neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

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

priebeh výchovy 

a vzdelávania, 

- ak sa dieťa do 3 mesiacov nezadaptuje na pobyt v materskej škole a svojím správaním 

narúša výchovno-vzdelávací proces, 

- ak odmietne poskytnúť materskej škole údaje o dieťati v rozsahu stanovenom zákonom 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 

- ak odmietne poskytnúť identifikačné údaje o sebe v rozsahu stanovenom zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 
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- ak preukázateľným spôsobom zanedbáva zdravotný stav, hygienu, sociálne a kultúrne 

zázemie dieťaťa, 

- ak odmietne nahradiť škodu, ktorú dieťa spôsobilo úmyselne, 

- ak nedodržiava podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu určené školským 

poriadkom, 

- ak zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho 

vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 

- ak 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 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 deti a 

dorast alebo lekár - špecialista, 

- predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie 

výchovného poradenstva a prevencie. 

Pred návrhom na vydanie rozhodnutia o predčasnom ukončení dochádzky do MŠ riaditeľka 

školy: 

- 1. Vydá rodičovi/zákonnému zástupcovi písomné upozornenie, 

- 2. Vydá rodičovi/zákonnému zástupcovi písomné upozornenie s termínom nápravy, 

odstránenia problémov. 

- 3. Rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. 

Rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania nemožno, ak ide o dieťa, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ak dieťa pokračuje v plnení povinného 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528587&f=3
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predprimárneho vzdelávania. 

 

Článok IV 

 

4 Vnútorná organizácia, prevádzka, úhrada poplatkov 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných 

foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu 

dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Pri organizácii 

činností spojených s uspokojením základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy 

na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. Usporiadanie denných 

činností pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného 

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

príslušnej triedy. 

Rámcová organizácia dňa v materskej škole - denný poriadok 

Učiteľka  denne denne vykonáva  tzv. „ranný filter“  a zisťuje, či zdravotný stav dieťaťa 

umožňuje jeho prijatie do materskej školy. Zdravotný stav, resp. príznaky choroby dieťaťa 

zaznamenáva každá učiteľka pri prijímaní dieťaťa  písomne denne v zošite, s textom  

schválenom RÚVZ. 

       Do MŠ neprijímame dieťa so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými 

ochoreniami, s hnačkami, so zvracaním. so silným kašľom a pod. z dôvodu ochrany zdravia 

detí a zamestnancov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný  oznámiť výskyt infekčnej 

choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to z dôvodu, aby sa v priestoroch školy mohli včas 

urobiť potrebné opatrenia. 

Infekčné ochorenie spôsobené vírusom herpes simplex (opar) sa medzi deťmi ľahko šíri, 

vzhľadom na spôsob trávenia denného režimu. Pri zistení učiteľkou, že dieťa má viditeľné 

prejavy tohto ochorenia, je do MŠ prijaté iba s potvrdením od lekára, s vyznačením že 

uvedené ochorenie nie je na prekážku na pobyt dieťaťa v kolektíve. To platí aj pri zápale 

očí detí.  

    Ak má dieťa zlomeninu, komplikovanú alebo aj menej komplikovanú, riziko, že dieťa 

môže spadnúť, naraziť si zlomenú končatinu, vraziť ňou niekde atď. je veľké.  V prípade že 
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dieťa má na ruke alebo na nohe sádru, po predložení  písomného vyjadrenia od 

ošetrujúceho lekára, aké obmedzenia zo súčasného stavu pre dieťa vyplývajú, môže byť 

prijaté do materskej školy len so súhlasom riaditeľa školy. Súhlas vydá riaditeľ školy až po 

individuálnom posúdení. 

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

jednému dieťaťu s obmedzením vyvolaným zlomeninou.  

    Zamestnanci MŠ majú prísny zákaz podávať deťom akékoľvek lieky a  výživové 

doplnky , pri náhlom ochorení – alebo teplote volajú rýchlu zdravotnú pomoc. 

        Pri neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 5 kalendárnych dní je do kolektívu opäť prijaté 

len po potvrdení  písomného vyhlásenia  zákonných  zástupcov dieťaťa  o tom, že dieťa 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a tiež že mu nebolo nariadené karanténne 

opatrenie. Dokladať lekárske potvrdenie. 

Neprítomnosť dieťaťa  je potrebné hlásiť vedúce školskej jedálne alebo deň vopred 

oznámiť učiteľke na triede. Zákonný zástupca hlási každú zmenu ( alebo vyhasuje alebo 

opäť nahlasuje dieťa po predošlej neprítomnosti).  

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie 

maloleté dieťa, nie mladšie ako desať rokov, alebo inú  osobu. Písomné splnomocnenie sa 

vypisuje priamo pred učiteľkou, s pdpisom zákonného zástupcu a podpisom učiteľky 

o prevzatí spnomocnenia. 

Preberanie detí 

Dieťa od rodičov preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia 

až po odovzdanie rodičovi (alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju 

v práci strieda. Preberanie detí medzi učiteľmi na krúžkovú činnosť, je možné len písomne 

na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho. 

Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách po vykonaní ranného filtra. 

Rodič preberá dieťa v čase od 12.00 do 12.15 alebo od 15.00 do 16.00 hod.( po 16:00 hod 

preberá dieťa z rozchádzajúcej triedy) 

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

potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku. 
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SÚDNE ROZHODNUTIA : 

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

preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať 

riaditeľku MŠ.  

Vzhľadom na to, že sa používa pojem „zákonný zástupca“, v súlade s § 1 pism. g) 

školského zákona, za zákonného zástupcu dieťaťa sa považuje – rodič alebo iná fyzická 

osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 

Materská škola bude: 

 dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že 

počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude 

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

rozhodnutia súdu tak, ako to 

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

a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej 

školy aj ho z nej vyzdvihnúť), 

a) zachovávať neutralitu, pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho 

konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu 

- zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa 

dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne 

stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že 

obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú 

- žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov (na žiadosť ani jedného zo 

zákonných zástupcov neposkytnú hodnotiace stanovisko), 

 rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len 

rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je 

dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. 

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; 
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materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného 

opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované, 

- v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných 

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

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

výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej 

činnosti atď.) zastupovať. 

   V zmysle Vyhlášky o MŠ, podľa môže zákonný zástupca splnomocniť svoje dieťa staršie 

ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu na prevzatie svojho 

dieťaťa z materskej školy.  

  Za tým účelom : 

I. riaditeľka školy v zmysle bezpečnostných opatrení k prevádzke 

materských škôl pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prešov vydáva záväzný pokyn  

II. dieťa odovzdať iba zákonnému zástupcovi, prípadne inej osobe na 

základe písomného splnomocnenia  

III. túto osobu sú zodpovední pedagogickí zamestnanci legitimovať  

IV. maloleté deti nad 10 rokov rodič osobne pedagógovi predstaví aj 

v tomto prípade je nutné písomné splnomocnenie rodiča  

 

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný 

stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy (za tým účelom vykonáva pedagogický 

zamestnanec ranný filter detí a vedie evidenciu v zošite ranného filtra). 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 . Potvrdenie o informácií, rodič podpíše do zošita ranného 

filtra,alebo pri deťoch s PPPV a pokračovaním PPPV, do slovníčkov. 

Za tým účelom: 

 viesť a prevádzať ranný filter, aby sa predchádzalo preberaniu chorých detí,  

 pedagogický zamestnanec v prípade ochorenia dieťaťa poverí dozor z radu 

zamestnancov školy nasledovne (každá trieda má svoju THP 
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zamestnankyňu, s ktorým dieťa ostáva v izolovanom priestore 

a prostredníctvom evidenčných lístkov s uvedením telefónneho čísla 

zákonného zástupcu dieťaťa  informuje o skutkovom stave dieťaťa, s tým, že 

zákonný zástupca dieťaťa  je povinný si dieťa vyzdvihnúť.  

 Pri drobných poraneniach,pedagogický zamestnanec informuje zákonného 

zástupcu dieťaťa o skutkovom stave okamžite telefonicky a zákonný 

zástupca sa rozhodne, aj podľa odporúčania učiteľky,  či je nutné dieťa 

vyzdvihnúť z materskej školy ihneď.  Pri detských úrazoch (riadiť sa 

pokynmi BOZP s ktorými je každý zamestnanec oboznamovaný). V každom 

prípade okamžite informovať zákonného zástupcu a zapísať do ranného 

filtra, s popisom skutočnej udalosti, podpis zodpovednej učiteľky 

a zákonného zástupcu, ako preukázateľný dôkaz že bol o úraze 

informovaný. 

 Dieťa nemôže navštevovať materskú školu, ak používa barle a iné 

kompenzačné pomôcky, obmedzujúce pohyb dieťaťa z bezpečnostných 

dôvodov. Každú zmenu zdravotného stavu dieťaťa zákonný zástupca hlási 

učiteľke. 

 Je potrebné upozorniť triedne učiteľky na rôzne alergie ( lieky, potraviny ), 

krče už pri zvýšenej teplote, chyby reči, ľavorukosť a iné odchýlky alebo 

zmeny v prejavoch dieťaťa. 

 

Organizácia prevádzky podľa denných činností 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti  - Harmonogram denných činností 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných 

foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu 

dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.  

Prevádzka MŠ je denne od 6,30 hod. do 17,00: 

6.30               otvorenie prevádzky  

 schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, 

dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity 

8.30 až 9.00    činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata) 
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 vzdelávacie aktivity 

  osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku vychádzka so 

získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, so 

spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, 

voľné hry) 

11.20 až 12.30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed) 

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

(v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku 

a rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa). Povinný pasívny odpočinok 

po dobu 30 minút, po tomto čase ´dalej podľa potrieb individuálne ( aktívny 

odpočinok – čítanie kníh, kresba, puzzle a pod.) 

14.30 až 15.00 – hygiena, olovrant, 

15.00 až 17.00 -  hry a činnosti podľa výberu detí –krúžkové  činnosti (pobyt vonku 

17.00 – ukončenie prevádzky  

Tento univerzálny harmonogram denných činností je mierne upravený v každej triede, je 

pružný,  umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 

Organizácia v šatni 

    Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase schádzania a 

rozchádzania detí MŠ. Pri prezliekaní a odkladaní vecí  vedú rodičia v spolupráci 

s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok na príslušných 

poličkách a vešiakoch v šatni a vlastné hračky zodpovedá rodič dieťaťa, tiež za stále 

pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. V skrinkách sa nedrží 

–neuskladňuje – žiadne jedlo. Pitie – rodič denne berie domov fľašu označenú menom 

a denne ráno odovzdá učiteľke do triedy. Až v materskej škole sa napustí do fľaše čistá 

pitná voda. Všetko ostatné je zakázané ( čaje, džúsy, minerálky nie).  

Toto nariadenie sa môže zmeniť podľa pokynov z RÚVZ ( covid opatrenia). 

     Učiteľkám v triedach 2,3-4 ročných detí pomáha vždy nepedagogický zamestnanec  MŠ.  

Za poriadok, estetickú úpravu a informačný systém v šatni zodpovedá triedna učiteľka 

príslušnej triedy, za hygienu  určený prevádzkový zamestnanec. 

Organizácia v umývarkach 

      Všetky triedy MŠ majú samostatnú umyváreň. Hygienické potreby majú deti označené 
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svojou značkou.  Deti   majú vlastný  hrebeň. Za hygienu hrebeňov zodpovedajú 

prevádzkoví zamestnanci (raz mesačne dezinfikujú hrebene). Uteráky pre deti vo všetkých 

triedach  zabezpečuje materská škola. Za ich pravidelnú výmenu, hygienu a čistotu  a za 

suchú podlahu v umyvárni zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec.Deti sa 

v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým 

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

spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov 

zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a určený prevádzkový zamestnanec. Organizácia 

v umývarni je iná pri mladších a iná pri starších deťoch. Organizáciu si určujú učiteľky na 

triedach. Musí však byť jednotný pri oboch učitelkách. 

 

Organizácia pri stolovaní 

     Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase s trojhodinovým intervalom 

medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Každý zákonný zástupca dieťaťa je 

povinný podať materskej škole vyplnenú prihlášku na stravovanie dieťaťa, v súlade so 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Všetky deti majú stolovanie v  na triede. Pri príprave jedál sa postupuje podľa materiálno - 

spotrebných noriem. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania  

zodpovedá vedúca školskej jedálne. Podávanie stravy a manipulácia so stravou je určená 

pre personál z kuchyne. Pedagóg potraviny nechytá do rúk. V nutných prípadoch, musí  

mať jednorázové rukavice na rukách, ktoré sú určené k manipulácií s potravinami.  Vedúca 

ŠJ – ZŠS, zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. 

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti 

k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup 

k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, po dohode so zákonnými zástupcami deti 

prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti  5-6 ročné triedy  MŠ používajú denne pri jedle kompletný 

príbor, deti  3- 4. ročné  používajú lyžicu,  deti 4 -5 ročné v 1. polroku školského roka 

lyžicu a vidličku, v 2. polroku celý príbor  postupne. Rešpektuje sa však individuálna 

rozvojová úroveň dieťaťa. 

Časový harmonogram podávania jedla: je rozpracovaný pre jednotlivé triedy podľa 
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denného poriadku 

 V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa materiálno- spotrebných noriem pre 

školské stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR, odporúčaných výživových dávok podľa 

vekových kategórií stravníkov, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov, hygienických 

požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe, finančného príspevku od zákonného zástupcu 

dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo podľa zvoleného finančného pásma. Denný počet 

prihlásených detí na stravu zisťuje vedúca školskej jedálne alebo hlavná kuchárka na 

základe vyplnených výkazov stravovaných osôb, výkazy v jednotlivých triedach sa 

vypracujú v spolupráci s pedagogickými zamestnancami.  

Pitný režim 

Deti majú počas celého pobytu v materskej škole zabezpečený pitný režim. Za jeho 

dodržiavanie zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy. V každej triede je stolík, na ktorom je 

džbán s vodou alebo čajom a čisté poháre. Na požiadanie učiteľka naleje dieťaťu nápoj 

vždy do označeného pohára. Staršie deti sa môžu obslúžiť samé, mladším deťom učiteľka 

nápoje priebežne ponúka. Počas pobytu vonku pitný režim zabezpečujú prevádzkové 

pracovníčky. 

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov k stravovaniu dieťaťa:  

 

Z dôvodu, že dieťa musí mať zo zdravotných dôvodov  vylúčené určité potraviny (na 

základe lekárskeho vyšetrenia a odporúčania), zákonný zástupca  prikladá písomný 

doklad od gastrológa - lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie 

konzumovať (mliečne výrobky, druhy ovocia, zeleniny a pod.) a dôvod. Túto žiadosť 

predkladá zákonný zástupca dieťaťa vždy pred začiatkom školského roka, alebo keď 

nastanú takéto skutočnosti  v dostatočnom predstihu. Špecifickú diétnu  stravu 

zabezpečuje vedúca školskej jedálne, je plne zodpovedná za stravovanie dieťaťa. 

Podmienky zabezpečuje  riaditeľ školy. Deti s celiakiou majú určenú vyššiu sumu poplatku 

za stravu ( viď na webe sídla školy- všetky informácie). Zákonný zástupca má nárok na 

stravu z MŠ, ak dieťa ochorie počas dňa a bolo na stravu riadne nahlásené.  

1. 
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Zákonný zástupca má nárok na stravu v PRVÝ deň ochorenia dieťaťa, ak dal vedieť 

ráno medzi 7 -8 hod, že si príde pre stravu dieťaťa. V druhý a ďalší deň 

neprítomnosti dieťaťa, už zákonný zástupca NEMÁ nárok na stravu. 

 

2. 

Zákonný zástupca je povinný hlásiť každú ZMENU. 

Ak dieta v MŠ nebolo, musí to oznámiť vedúcej ŠJ od 7 – najneskôr do 13 hod, že na  

„ZAJTRA“, už PRÍDE  do MŠ. Ak tak neurobí, dieta nemá nárok na stravu. 

 

3. 

Zákonný zástupca musí nahlásiť ZMENU vedúcej školskej jedálne, že dieta 

„ZAJTRA“  NEPRÍDE do MŠ. Tiež to musí urobiť  od 7 – do 13 hod, v posledný deň 

prítomnosti. Následne sa už vedúcej ŠJ oznámi, koľko dní nebude prítomný. Ak tak 

neurobí, dieta bude riadne nahlásené na stravu, ktorá mu prepadne. 

 

 

 

 

Pobyt vonku  

     Pobyt vonku obsahuje vychádzky do okolia a pohybové aktivity v rámci školského 

dvora. Pobyt detí vonku je denne spravidla  dve hodiny dopoludnia a dve hodiny popoludní 

v závislosti od dĺžky pobytu dieťaťa v materskej škole a poveternostných podmienok. 

Uskutočňuje sa v každom počasí s výnimkou nepriaznivých klimatických podmienok (silný 

nárazový vietor, silný mráz alebo dážď – nie mrholenie), zákonný zástupca dieťaťa preto 

zabezpečí pre svoje dieťa primerané oblečenie a obuv.  V letných mesiacoch pri vysokých 

denných teplotách je čas pobytu  detí dopoludnia najdlhšie do 11.00. hod. a využívajú sa 

najmä plochy s tieňom. Popoludní pobyt detí vonku je v čase najskôr od 15.00 hod. 

V letných mesiacoch  majú deti v plnej miere zabezpečený pitný režim a bude zabezpečené 

aj osvieženie vodnou hmlou. Počas pobytu detí vonku učiteľky zabezpečujú deťom 

plnohodnotnú organizovanú činnosť, pri dodržiavaní  požiadaviek  bezpečnosti a ochrany 

ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov 
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riaditeľa MŠ.  

   Jednotlivé triedy podľa možnosti využívajú rôzne plochy  určené na pobyt vonku na 

školskom dvore a tým predchádzajú veľkému množstvu detí na jednej ploche. Bezpečnosť 

areálu školského dvora denne kontroluje určený nepedagogický zamestnanec vždy pred  

pobytom detí na školskom dvore, podľa potreby  odstráni z dosahu nebezpečné predmety, 

prípadne zabezpečí ich likvidáciu a písomne zaznamená  daný stav. Školský dvor MŠ sa 

skladá z dvoch častí a pokiaľ to počasie umožňuje, využívajú jednotlivé triedy obidve časti 

spravidla tak, že triedy majú svoje stanovištia a určené pieskoviska.  

         Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a 

bezpečnosti detí. Na komunikácii kde nie je svetelná signalizácia dáva znamenie 

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

odchádza z nej posledná. Všetky deti na vychádzke používajú reflexné vesty. Za ich 

používanie zodpovedá učiteľka, z rannej smeny, ktorá má pobyt vonku. 

-Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí v rámci školského dvora alebo vychádzky. 

Uskutočňuje sa aj za menej priaznivého počasia, spravidla denne od 10.00 hod. do 11.15 

hod. podľa poveternostných a klimatických podmienok. Skrátený alebo vynechaný pobyt 

vonku môže byť len pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, 

ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod -10 °C , alebo pri nadmernom znečistení 

ovzdušia.  

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, 

organizovanú činnosť. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé 

aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové 

hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú 

pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. V letných mesiacoch 

v prípade vysokých teplôt sa v čase dopoludnia realizuje pobyt vonku do 11.00 hod. V čase 

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

vhodným doplnkom ( šiltovkou, klobúkom a pod. ), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú 

mať vzdušné, z prírodných materiálov. Deti musia mať na dvore v plnej miere zabezpečený 

pitný režim, nádobu s pitím pripravia upratovačky, poháre učiteľky. Pri obsluhe učiteľka 

dbá na šetrné zaobchádzanie s napúšťacím ventilom, aby sa zabránilo jeho poškodeniu, 
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nedovolí s ním manipulovať deťom. 

V letnom období, v čase najintenzívnejšieho žiarenia, zvyčajne v čase od 11,00 h. 

do 15,00 h. sa pobyt vonku obmedzuje na minimum. 

Areál celého školského dvora využívajú učiteľky s deťmi tak, aby využívali rôzne plochy 

určené na pobyt vonku, a tým predchádzali veľkému množstvu detí na jednej ploche. 

Okrem pobytu pred obedom sa v teplom a priaznivom počasí pobyt vonku uskutočňuje aj 

po olovrante až do odchodu detí domov. Pobyt vonku učiteľky realizujú denne, zbytočne ho 

neskracujú a dodržujú limit minimálne 2 hodiny denne. 

Rodič - zákonný zástupca je povinný obliekať svoje dieťa do MŠ vhodne, primerane 

daným činnostiam vonku (hra v pieskovisku, na trávniku a pod.), aby nedochádzalo k 

prípadným nedorozumeniam s učiteľkou, ak dieťa nebude odchádzať z MŠ podľa jeho 

predstáv (roztrhané silonové pančušky, zelené kolená od trávy, ošúchané lakované 

topánky). Odporúča sa obliekať deťom pohodlné oblečenie, aby luxusný odev 

nespôsoboval obmedzovanie detí v pohybe V zimnom období (sneh, ľad) je potrebné 

deťom obliekať overal, šušťáky, prípadne iný nepremokavý odev, nakoľko sa na školskom 

dvore realizujú aj zimné hry. 

Organizácia odpočinku 

     Odpočinok detí sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí.  Každé 

dieťa má výlučne svoje lôžko. V čase keď sú deti v inej  triede, prevádzkový zamestnanec 

prenesie jeho posteľnú bielizeň do určenej triedy (MŠ). Deti v MŠ majú samostatnú spálňu. 

V čase odpočinku je vždy pri deťoch prítomná učiteľka. Neodchádza od detí a je po celý 

čas pri deťoch v spálni.  Deti môžu na toaletu v čase odpočinku koľko krát potrebujú.  

Zabezpečuje sa pravidelné vetranie – mimo časti kde spia deti. Odpočinok sa realizuje 

v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. U detí 5-6 ročných sa zvyšný 

čas využíva na pokojnejšie hry, krúžkovú činnosť, grafomotorické cvičenia a pod. 

Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch. S deťmi 

5-6 ročnými sa odpočinok postupne zaraďuje už len v menšom časovom rozsahu, 

a nemusí byť nutne na lôžku. Stačí, za predpokladu, že v miestnosti je optimálna 

teplota, uskutočňovať ho voľne na koberci s ležaním na vankúšikoch /hlavne netrvať 

na tom, aby každé dieťa zaspalo/. Zvyšnú časť odpočinku potom možno venovať 
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pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam napr. čítaniu rozprávok, 

grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských najmä animovaných 

filmov – vzhľadom na nutnú psychohygienu nie je vhodné zaraďovať každodenné 

pozeranie televízie alebo videa atď.   

Počas popoludňajšieho odpočinku majú deti primerané oblečenie – pyžamo. Pri prezliekaní 

učiteľka deti motivuje podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní 

odevu. Odpočinok je povinný pre všetky deti.   

Organizácia na schodoch 

     Vnútorné schodisko na prvé poschodie a do prízemia využívajú deti v priebehu dňa 

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

jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Nejdú vo dvojicích a nedržia sa za 

ruky. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná. V prípade 

stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené dá prednosť tým, ktoré 

už po schodoch idú. Na vonkajšom schodisku, hlavne  počas zlého počasia (mokro, sneh), 

učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku. Na všetkých schodiskách deti 

chodia v jednom rade a pridržiavajú sa zábradlia. 

Organizácia ostatních aktivít 

 Predplavecký výcvik – 10 dňový na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu               

( s kompletnou úhradou finančného zabezpečenia pre svoje dieťa) 

 Výlet alebo exkurzia – organizovaný na základe plánu práce materskej školy 

a Školského vzdelávacieho programu a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, 

najviac na jeden deň, s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby 

detí. Pred uskutočnením uvedených aktivít pedagogický zamestnanec poverený 

riaditeľkou materskej školy organizačne zabezpečí ich prípravu a priebeh, 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 

výlety a exkurzie s deťmi sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky.  
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Oboznamovanie - anglický jazyk – v prípade nepriaznivého počasia, počas 

popoludňajšieho spánku, v prípravnej triede hravou formou realizujú učitelky (alebo 

lektor). 

 Všetky aktivity sa realizujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Riaditeľ 

MŠ písomne oznámi zriaďovateľovi  termín organizovania  celodenních aktivit, výletov, 

so zabezpečením stravy, vždy pred ich konaním. 

 Na výlety a exkurzie s deťmi sa môže použiť aj hromadná mestská doprava. Pedagóg 

pripravuje organizačné zabezpečenie a písomný súhlas rodičov.  Písomný informovaný 

súhlas rodičov na každú aktivitu je platný ako prejav jeho vôle vykonaný slobodne, 

vážne, zrozumiteľne a určito. Z aktivity si vypracuje pedagóg písomný záznam. 

 

Článok V 

 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole 

      Výkon praktického vyučovania žiakov so súhlasom a Rozhodnutím RÚVZ  v Prešove 

 budú vykonávať žiaci stredných pedagogických škôl a študenti vysokých škôl 

pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl vo vybraných  triedach.  

 

Riaditeľ materskej školy: 

 určí pedagogických zamestnancov vedením pedagogickej praxe  

 poučí žiačky o BOZP na pracovisku o čom vypracuje písomný záznam s podpismi 

poučených 

 oboznámi žiačky so Školským poriadkom materskej školy a ďalšou školskou 

dokumentáciou 

 zaradí žiačky do tried 

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

až po jeho odovzdanie pedagógovi, ktorý ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi alebo 

inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy do 8:20 

hod. a osobne ho odovzdá učiteľke. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie 

dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak 
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dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje 

zákonného zástupcu dieťaťa a v prípade jeho nedostupnosti aj splnomocnenú osobu. 

Zákonný zástupca vyberá dieťa z MŠ pri celodennom pobyte v čase najskôr od 14:45 hod. 

Pri poldennom pobyte  od 12:00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to 

nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil 

priebeh výchovno- vzdelávacej činnosti ostatných detí. 

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne 

splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom 

známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. 

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

musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. V 

prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným 

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

alebo úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy. 

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. 

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje 

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

kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa. Ak ani 

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

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

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

dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov. 

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

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

nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti 

vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 
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sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Organizácia ostatných aktivít a ďalších doplnkových činností 

Materská škola ( § 28 ods. 17 zák.č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský 

zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže 

organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a 

ďalšie aktivity, ale len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode 

so zriaďovateľom. 

Výlet alebo exkurzia sa môžu organizovať na len základe informovaného súhlasu rodiča - 

zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a 

fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením 

výletu alebo exkurzie učiteľka poverená riaditeľkou MŠ organizačne zabezpečí prípravu a 

priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane 

zdravia. Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby 

svojim podpisom. Pri väčšom počte detí než je prípustný, zúčastní sa ako dozor aj ďalší 

zamestnanec MŠ, prípadne rodič - zákonný zástupca. Na výlety a exkurzie s deťmi MŠ 

používa zmluvnú alebo verejnú dopravu. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi 

organizovanie podujatia. 

Predplavecká príprava sa môže organizovať pre deti najstaršej prípadne strednej 

vekovej skupiny mimo MŠ a deti sú na miesto realizácie dopravované zmluvnou 

autobusovou dopravou. Poverená učiteľka zodpovedá za prípravu na činnosť (prezliekanie 

do plaviek), podľa potreby odvádza deti na toaletu. Zamestnanci od detí neodchádzajú, ale 

sledujú prácu s deťmi. 

Športové kurzy sa môžu realizovať iba na základe informovaného súhlasu rodičov - 

zákonných zástupcov. 

Škola v prírode - organizuje ju poverený vedúci pedagogický zamestnanec v 

spolupráci s riaditeľkou v zmysle Vyhlášky o škole v prírode č. 305/2008. 

Fotografovanie detí, prípadné uverejňovanie na nástenkách alebo webe možno 
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uskutočňovať len s informovaným súhlasom rodičov - zákonných zástupcov. Za splnenie 

tejto úlohy zodpovedá triedna učiteľka. 

Pri uskutočňovaní akcií organizovanými MŠ (besiedky, divadelné predstavenia, 

otvorené hodiny a iné), si rodičia - zákonní zástupcovia na prvom triednom aktíve dohodnú 

súhlas príp. nesúhlas s fotografovaním, natáčaním, čo potvrdia svojím podpisom. Učiteľka 

nedopustí, aby neznáme osoby fotografovali alebo filmovali deti počas pobytu v MŠ 

bez súhlasu zákonných zástupcov na akékoľvek účely! 

Všetky aktivity sa uskutočňujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V 

prípade rozvedených zákonných zástupcov je pre materskú školu dostačujúce, ak získa 

súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej 

starostlivosti, keďže v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a 

teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu. 

Organizácia krúžkovej činnosti 

V súlade s § 6 ods.3 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o materskej škole č. 541/2021 Z. z. sa môže v súlade so školským vzdelávacím 

programom organizovať v popoludňajších hodinách aj krúžková činnosť. 

Deti majú možnosť podľa záujmu, zapojiť sa do krúžku anglického jazyka. Krúžková 

činnosť je realizovaná v zmysle platnej legislatívy v popoludňajších hodinách na základe 

informovaného súhlasu rodiča. Krúžok prebieha raz do týždňa vždy v rovnakom, vopred 

určenom popoludňajšom čase. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá 

lektor. 

Za obsah, kvalitu, evidenciu o účasti detí, o úhrade poplatku za realizovanie krúžkovej 

činnosti je zodpovedná lektorka, ktorá na začiatku školského roka predloží riaditeľke MŠ 

na schválenie plán činnosti. V plnej miere zodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí. 

Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu rodiča - zákonného 

zástupcu. 

Lektorka deti osobne preberá i odovzdáva službukonajúcej učiteľke v triede proti podpisu s 

presným počtom a priezviskom dieťaťa. Dodržiava čas výučby a s vhodným časovým 

predstihom si preberá deti od službukonajúcej učiteľky.  
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Úhrada poplatkov 

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy zriadenej obcou určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Mesačný 

príspevok „školné“ sa uhrádza v prvý deň  v kalendárnom mesiaci. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Ďalšie možné podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určuje tiež 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením: 

- ak dieťa malo prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

- ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, 

- ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom 

alebo inými závažnými dôvodmi; ( v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú 

časť určeného príspevku). Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť od 20 dňa do 

25.dňa v mesiaci poplatok za stravovanie dieťaťa. 

V prípade, že rodič neuhradí všetky uvedené poplatky v stanovenom termíne, 

riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o 

ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia. 

 

Prevádzka materskej školy, jej prerušenie alebo obmedzenie 

Riaditeľka MŠ určuje čas prevádzky po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so 

schválením, súhlasom zriaďovateľa. Počas letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená 

najmenej na 3 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia MŠ, dezinfekcie prostredia a 

hračiek, ako aj čerpania dovolenky pedagogických zamestnancov a odborných 
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zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné 

prázdniny oznamuje riaditeľka školy najmenej dva mesiace pred začiatkom prerušenia. 

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

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

dočasnom prerušení prevádzky MŠ môže rozhodnúť riaditeľka MŠ, zriaďovateľ alebo 

príslušný ústredný orgán štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Úrad verejného zdravotníctva, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva) s 

ohľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav. 

Úsporný režim chodu materskej školy 

V prípade výrazného zníženia počtu detí v triedach v záujme plynulosti a ekonomickosti 

prevádzky rozhodne riaditeľka školy o znížení počtu tried. Spájanie tried sa uskutoční 

vtedy, ak počet detí v triede klesne pod desať. Počet detí po spojení tried nesmie presiahnuť 

24 detí. Pri spájaní detí musia byť dodržané bezpečnostné a hygienické požiadavky.
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Článok IV 

1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, 

diskrimináciou alebo násilím 

4.1. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré: je 

spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá 

nariadené karanténne opatrenie. 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie 

zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa zodpovedajú 

pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému 

zástupcovi alebo ním  splnomocnenej osobe. 

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektorka. 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca 

materskej školy, ktorý spolu s učiteľom materskej školy zodpovedá za bezpečnosť detí. 

Pri činnostiach podľa § 28 ods. 16 zákona č. 541/2021 Z.z., ktoré organizuje a vykonáva 

materská škola, sa zabezpečuje na: 

a) pobyt detí v škole v prírode jeden učiteľ materskej školy na najviac desať detí, 

b) výlet alebo exkurziu dvaja pedagogickí zamestnanci a jedna poverená plnoletá osoba na 

počet detí podľa § 28 ods. 9 zákona, 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3435567&f=3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/%23paragraf-28.odsek-16
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/%23paragraf-28.odsek-9
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4.2. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

 

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi 

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

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

dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného 

vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s 

centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný 

odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich 

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. Viesť deti k zdravému životnému 

spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie. V prevencii 

využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do 

plánov práce každej triedy. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie 

prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne 

či nelegálne drogy nemali svoje miesto. Zabezpečiť v celom areáli MŠ prísny zákaz 

 

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 dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne: 
 

 

- zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií, 

- dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru, 

- zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu detí, 

- odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa, 

- starať sa o školský areál, 

- starať sa o čistotu a schopnosť prístupových chodníkov, 
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fajčenia. Dbať na to, aby sa do budovy MŠ nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým 

zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. Zúčastňovať sa školení s touto 

tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia ( 

učiteľky). V prípade podozrenia na šírenie drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať 

kompetentných, ktorí vykonajú okamžité opatrenia.
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Záverečné ustanovenia 

 

- Školský poriadok je platný a účinný dňom jeho vydania riaditeľkou školy a je 

zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole a na webovej stránke školy. Je 

záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy, pre deti prijaté na predprimárne 

vzdelávanie, adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa a ich zákonných zástupcov. 

Uvedený okruh osôb je povinný sa ním riadiť. V prípade porušenia pravidiel školského 

poriadku bude podľa miery závažnosti vyvodená zodpovednosť s možnosťou prijatia 

sankcií, na ktorých udelenie bude dotknutá osoba vopred upozornená. 

- Vydaním tohto školského poriadku sa ruší prechádzajúci školský poriadok 

platný odo dňa 1.9. 2022. 

- So školským poriadkom sú preukázateľným spôsobom (vlastnoručným 

podpisom na podpisovom hárku, ktorý tvorí prílohu č. 1 školského poriadku) 

oboznámení všetci zamestnanci materskej školy. Podpisový hárok je súčasťou každej 

zmeny školského poriadku vykonanej formou dodatku. 

- So znením školského poriadku sú vhodným spôsobom oboznámené aj deti 

navštevujúce materskú školu. O vydaní a obsahu školského poriadku riaditeľka 

materskej školy informuje zákonných zástupcov detí na schôdzi rodičovského 

združenia. 

- Tento školský poriadok možno meniť len prostredníctvom príslušných 

dodatkov, ktoré sú číslované v chronologickom poradí podľa vydania a pred ich 

vydaním sú prerokované v rade školy a pedagogickej rade. 

 

1. Záväznosť a okruh osôb ktorí sa ním majú riadiť:  

 Pre zamestnancov je jednou zo základných právnych noriem, ktorá upresňuje 

systém organizácie práce v materskej škole Antona Prídavka 1, Prešov.  

Vzhľadom na to, nedodržiavanie Školského poriadku zo strany zamestnancov 

školy môže byť považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny so 

všetkými následkami s tým spojenými.  

 Nedodržiavanie ustanovení Školského poriadku zo strany rodičov detí môže mať 
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za následok písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie 

predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole. 

 

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

 Zákonom č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 Z.z., ktorou sa 

mení a dopĺňa  vyhláška Ministerstva  školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 

Z.z.  

 Všeobecne záväzným nariadením  mesta Prešov  o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v pôsobnosti 

mesta Prešov  

 Pracovným poriadkom a prevádzkovým poriadkom pre pedagogických 

a ostatných zamestnancov materskej školy Antona Prídavka 1 Prešov. 

 

3. Spôsob oboznámenia zamestnancov a zákonných zástupcov detí: 

Školský   poriadok  je   zverejnený na prístupnom mieste pre zamestnancov 

materskej školy a   pre zákonných zástupcov detí  materskej školy.  Všetci  

zamestnanci aj zákonní  zástupcovia detí preukázateľným spôsobom potvrdia  to, že 

boli o jeho vydaní a obsahu informovaní.  

 

4. Školský poriadok Materskej školy Antona Prídavka 1 Prešov je platný od 01. 09. 

2022 a zároveň uvedeným dňom končí platnosť školského poriadku Materskej školy 

Antona Prídavka 1 Prešov  - 2.9.2021. 

 

Derodačná klauzula : 

Dňom 31.8.2021 zaniká účinnosť školského poriadku vydaného 1.9.2019 . Platnosť 

nového Školského poriadku MŠ nadobúda účinnosť  odo dňa 1.9.2022. 
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Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu 

práce v materskej škole Antona Prídavka 1 Prešov. Pre zamestnancov je jednou zo 

základných právnych noriem, ktorá upresňuje systém organizácie práce v materskej 

škole. Nedodržiavanie Školského poriadku zo strany zamestnancov školy, môže byť 

považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými následkami s tým 

spojenými.  

 

Nedodržiavanie Školského poriadku zo strany rodičov detí, môže mať za následok 

písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 

dieťaťa v materskej škole. 

 

 

 

Tento školský poriadok platí pre deti, pedagogických a ostatných zamestnancov materskej 

školy, ako aj pre zákonných zástupcov detí od 01. 09. 2022. 

 

 

Vo Prešove, 30.08. 2022 

                                                              PaedDr. Jana Galeštoková Riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram denných činností pre jednotlivé triedy  
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Výchova a vzdelávanie sa v MŠ uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných 

činností  –súčasťou sú cielené(riadené)vzdelávacie aktivity realizované metódou hry  

( spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním). 

 

Harmonogram denných činností – organizačné formy usporiadanie denných 

činností v materskej škole – rozpracované na jednotlivé vekové skupiny  

                                                        Ďalšie organizačné formy – časové úseky: 

Harmonogram denných činností : 

1. hry a činnosti podľa výberu detí 

2. zdravotné cvičenia 

3. vzdelávacia aktivita  

4. pobyt vonku 

5. činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie 

odpočinok 

6. krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí 

Pri usporiadaní denných činností  sa : 

 zabezpečuje vyvážené striedanie činností 

 dodržiavajú  zásady zdravej životosprávy 

 vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa 

 dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu 

Harmonogram denných činností : 

 má byť dostatočne pružný 

 má umožňovať reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa 

v skupine – triede 

 má poskytovať priestor  na pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny 

pobyt dieťaťa v MŠ 

Za tým účelom riaditeľka školy vydáva nasledovný pokyn:  

1.1 každý učiteľ pri striedaní denných činností  bude rešpektovať : 

1.2 pravidelnosť (poskytnúť podmienky a priestor na spontánnu hru, 

cielené aktivity , pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné 

opakovanie) 

1.3 dôslednosť (umožniť dokončiť hru/ príp. presunúť ju vytvorením 

podmienok na neskorší čas/ a inú výchovno – vzdelávaciu činnosť, 
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alebo viesť deti dôsledne, avšak citlivo k dodržiavaniu pravidiel 

slušného správania v akejkoľvek situácii) 

1.4 optimálny biorytmus (umožniť pravidelnosť v činnostiach 

zabezpečujúcich životosprávu a odpočinok) 

1.5 bezstresové  prostredie (uspokojovať potreby a záujmy detí, nenáhliť 

sa v realizácii hier a iných výchovno – vzdelávacích činností, znížiť 

hlučnosť v triede – používať primeranú hlasovú intenzitu bez 

zvyšovania hlasu, s optimálnou hlasovou moduláciou, primeranými 

neverbálnymi prejavmi) 

1.6 dodržiavať PRÁVO DIEŤAŤA   a   DOHOVOR O PRÁVACH   

DIEŤAŤA 

1.7 v materskej škole je akýmkoľvek spôsobom ZAKÁZANÉ 

FYZICKÉ, PSYCHICKÉ TÝRANIE DETÍ. 

Nenechávať deti samé bez dozoru, je zakázané používať akýkoľvek telesný  

trest voči dieťaťu, ako aj používať voči dieťaťu urážlivé, hanlivé slová 

ponižovať, zosmiešňovať, hrubým spôsobom zaobchádzať s dieťaťom, ktoré mu 

môžu spôsobiť psychickú ujmu. Porušenie sa bude považovať za hrubé 

porušenie pracovnej disciplíny, a s následným postupom podľa pracovného 

poriadku a zákonníka práce. 

 

 


