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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Školský poriadok vydáva riaditeľka školy v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

neskorších predpisov, s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 

vyhlášky č. 308/2009 Z. z., s § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pracovným poriadkom pre 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, 

schváleným MŠ SR pod č. 2010-8851/18548:1-141 a Pracovným poriadkom Materskej školy, 

Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove. 

Školsky poriadok je interným predpisom, ktorý upravuje organizáciu výchovy a vzdelávania, 

administratívno-správne riadenie a pracovno-právne vzťahy v materskej škole. 

Upravuje podrobnosti najmä o: 

 výkone práv a povinnosti deti 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 deti a ochrany ich zdravia 

pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

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

zriaďovateľ. 

Školsky poriadok zverejňuje riaditeľka materskej školy na verejne prístupnom mieste v 

materskej škole (webová stránka, informačný systém v každej triede) a preukázateľným 

spôsobom s nim oboznámi zamestnancov a deti a o jeho vydaní a obsahu informuje 

zákonných zástupcov detí. 
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1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Názov školy: Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, 

Stropkov 

Názov ŠkVP: Kolovrátok 

Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie 

Dĺžka dochádzky: 1 až 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Web stránka MŠ: www.msahlinku.sk 

Kontakt:  

 

0902 217 966 

054/742 26 77 

054/742 34 30 - elokované pracovisko, Ul. 

Vranovská 1438/10, Stropkov 

IČO: 42 34 36 91 

DIČ: 2023973347 

Elektronická adresa školy: skolka.ahlinku@gmail.com 

Zriaďovateľ: Mesto Stropkov 

Vydaný dňa: 31.08.2020 

 

2 CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove je od 01.01.2014 právnym 

subjektom, ktorého súčasťou je elokované pracovisko - MŠ Ul. Vranovská 1438/10, 

Stropkov. Štatutárnym zástupcom materskej školy je Mgr. Ľudmila Hecková - riaditeľka MŠ. 

Zriaďovateľom je mesto Stropkov. MŠ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje 

vo svojom mene v súlade s platnou legislatívou, alebo ak tak určí zriaďovateľ materskej 

školy. Na MŠ prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov odo 

dňa jej vzniku. Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania. Jeho 

prevádzku riadi a zodpovedá za ňu vedúca školskej jedálne Viera Kuzmovičová. 
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Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka. V čase jej neprítomnosti 

zodpovedá za chod MŠ zástupkyňa školy. 

MŠ s celodennou prevádzkou poskytuje výchovu a vzdelávanie od 6.30 hod. do 16.30 

hod. V školskom roku 2020/2021 materská škola prevádzkuje 6 tried na Ul. Andreja Hlinku 

1762/27 s počtom detí 145 a jednu triedu na elokovanom pracovisku Ul. Vranovská 1438/10  

s počtom 23 detí. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú  starostlivosť deťom od 

dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (bližšie v časti Podmienky prijatia). 

  V materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27 pracuje 19 kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec a 12 prevádzkových zamestnancov. 

Z toho na elokovanom pracovisku Ul. Vranovská 1438/10 pracuje 2 kvalifikovaní 

pedagogickí  zamestnanci  a jeden prevádzkový zamestnanec. MŠ je umiestnená v štyroch 

účelových pavilónoch s poschodím a hospodárskou budovou. Každý pavilón má kompletné 

dve triedy s príslušnými priestormi - herňa, spálňa, umyváreň, WC, šatňa, miestnosť na výdaj 

stravy, izolačka, príslušné kabinety. Poschodie s prízemím spája vnútorné schodisko v 

každom pavilóne. V hospodárskom pavilóne na prízemí sa nachádza kuchyňa, sklady 

potravín, šatňa, kancelária vedúcej ŠJ. Na poschodí na nachádza  kancelária  riaditeľky MŠ, 

kancelária zástupkyne riaditeľky, počítačová miestnosť, sklad, šatňa pre personál, práčovňa.   

Elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 sa nachádza v prízemnej účelovej 

budovy. V budove sa nachádza jedna trieda, spálňa, sociálne zariadenie, šatne pre deti 

a zamestnancov, kancelária, sklady. Súčasťou budovy je aj výdajná školská jedáleň, v ktorej 

sa pripravuje desiata a olovrant pre deti a vydáva sa dovezený obed pre deti a zamestnancov. 

Dovoz stravy je zabezpečený zo  školskej jedálne na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 

v Stropkove.  

Exteriér obidvoch objektov tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená a vybavená pieskoviskami 

a účelovými preliezačkami,  športovým náradím a náčiním, lavičkami, altánkami  a zeleňou. 

Údržbu objektov zabezpečuje údržbár. 

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-

17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016 a podľa Školského vzdelávacieho 

programu „Kolovrátok“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
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pre predprimárne vzdelávanie v materských školách na podmienky MŠ. Je rozšírený 

o poznávanie a uchovávanie ľudových zvykov a tradícií. 

3 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Prevádzka materskej školy:  

Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov je  v pracovných dňoch: 

 06.30 hod. - 16.30 hod. 

Ul. Vranovská 1438/10 - elokované pracovisko je v pracovných dňoch:   

 06.30 hod - 16.30 hod. 

 

Z dôvodu bezpečnosti sa uzamykajú vchodové dvere na jednotlivých pavilónoch od 8.30 

hod. do 10.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.30 hod.. 

 

Obmedzenie, príp. prerušenie prevádzky. 

 Prevádzku môže riaditeľ obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými 

zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa.  V čase letných prázdnin je prevádzka materskej 

školy prerušená najmenej na tri týždne z hygienických dôvodov (dôkladného čistenia 

priestorov MŠ, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých 

zamestnancov). Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy spravidla dva 

mesiace vopred.   V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať MŠ, Matice slovenskej 

740/7 v Stropkove.  

Počas školských prázdnin budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku 

MŠ. Riaditeľka predloží písomnú žiadosť o obmedzenie alebo prerušenie prevádzky 

zriaďovateľovi spolu s predbežným záujmom o dochádzku detí počas prázdnin. Na základe 

toho zriaďovateľ rozhodne o obmedzení, alebo prerušení prevádzky (napr. z ekonomických 

dôvodov). Elokovaná trieda je v čase letných a vedľajších prázdnin zatvorená. Zákonní 

zástupcovia môžu svoje dieťa umiestniť do Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27  a 

Materskej školy, Matice slovenskej 740/7  podľa usmernenia zriaďovateľa na príslušný 

školský rok. V čase vianočných sviatkov bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, 

ktorý bude vopred písomne prerokovaný so zákonnými zástupcami detí, prípadne podľa 

dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci budú čerpať dovolenku a 

náhradné voľno. V čase jarných mesiacov nebude prevádzka školy prerušená, pri zníženom 
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počte detí sa aktuálne obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried. Pri obmedzení prevádzky v 

niektorých triedach (chorobnosť pedagogických zamestnancov, rapídny pokles detí v 

niektorých triedach....) bude deťom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť spájaním detí 

v náhradných triedach tak, aby bol zabezpečený pedagogický proces a bezpečnosť detí. 

Zamestnanci môžu v tom čase čerpať riadnu dovolenku a náhradné voľno. 

V prípade zvýšenej neprítomnosti detí a zníženom počte detí rozhodne operatívne riaditeľka, 

príp. zástupkyňa MŠ o ďalšom postupe v záujme plynulej ekonomickej prevádzky. Prevádzka 

materskej školy sa obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried. V prípade potreby spojí dve 

triedy do jednej, ak počet detí na triedu klesne pod desať a počet detí v dvoch triedach po 

spojení nepresiahne 23 detí. V prípade zastupovania za neprítomnú učiteľku sa deti schádzajú 

od 6.30 - 7.30 hod. v učenej triede alebo ak sa deti spájajú v triedach, o týchto zmenách sú 

rodičia informovaní vo vstupných priestoroch materskej školy. Pri spájaní detí musia byť 

dodržané hygienické a bezpečnostné požiadavky, napr. každé dieťa má svoju posteľnú 

bielizeň. 

Zákonný zástupca zodpovedá za starostlivosť o čisté oblečenie dieťaťa v materskej 

škole a podľa potreby za výmenu detského uteráka a pyžama. Osobné veci dieťaťa sú 

označené menom, inač škola neručí za ich výmenu a stratu. Pranie posteľnej bielizne 

zabezpečuje materská škola jednotne pre obidve školy. Zákonný zástupca uhrádza čiastku vo 

výške 12,- € ročne za pranie posteľnej bielizne, ktoré zabezpečuje p. Fečo – práčovňa 

Stropkov. Režim dňa v MŠ je prispôsobený podmienkam školy tak, aby mohli byť plnené 

výchovno-vzdelávacie ciele a rešpektované psychohygienické požiadavky detí. Každá trieda 

má vypracovaný denný poriadok, ktorý vymedzuje formy denných činností realizované počas 

dňa ako aj presne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce hygienu a životosprávu. Zákonný 

zástupca zodpovedá za privádzanie dieťaťa do MŠ do 8.30 hod. a za výber dieťaťa z 

materskej školy do 16.30 hod. Nedodržanie tohto času zo strany zákonného zástupcu škola 

považuje za porušenie školského poriadku, kde na základe opakovaného porušovania môže 

byť dieťa vylúčené z materskej školy. 
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3.1 Personálne obsadenie MŠ 
Pedagogickí a odborní zamestnanci: 

Por. 
Č. 

Titul, Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Trieda 

1. Mgr. Ľudmila Hecková riaditeľ MŠ, učiteľ 
materskej školy 

1. trieda 
MOTÝLIKY 

2. Mgr. Iveta Chalachanová zástupca riaditeľa školy, 
učiteľ materskej školy  

1. trieda 
MOTÝLIKY 

3. Emília Urdová učiteľ materskej školy, 
triedny učiteľ 

1. trieda 
MOTÝLIKY 

4. Eva Lehocká učiteľ materskej školy, 
triedny učiteľ 

2. trieda 
LIENKY 

5. Emília Dziaková učiteľ materskej školy 2. trieda 
LIENKY 

6. Adela Šeršeňová učiteľ materskej školy 3. trieda 
SLNIEČKA 

7. Milada Gombárová učiteľ materskej školy, 
triedny učiteľ 

3. trieda 
SLNIEČKA 

8. Ľubica Červeňáková učiteľ materskej školy, 
triedny učiteľ 

4. trieda 
VČIELKY 

9. Bc. Zuzana Dreveňáková učiteľ materskej školy 4. trieda 
VČIELKY 

10. Iveta Petríková učiteľ materskej školy, 
triedny učiteľ 

5. trieda 
HVIEZDIČKY 

11. Jarmila Koščová učiteľ materskej školy 5. trieda 
HVIEZDIČKY 

12. Mgr. Veronika Verbová učiteľ materskej školy 6. trieda 
SOVIČKY 

13. Tatiana Lattová učiteľ materskej školy, 
triedny učiteľ 

6. trieda 
SOVIČKY 

14. Iveta Čurillová učiteľ materskej školy, 
triedny učiteľ 

7. trieda 
ŽABKY 

15. Mgr. Ingrida Pukáčová učiteľ materskej školy 7. trieda 
ŽABKY 

16. Melánia Bartkovičová učiteľ materskej školy Projekt – Praxou 
k zamestnaniu 

17. Martina Hančáková Pedagogický asistent NP PoP II 
 

 
18. Bc. Geta Khwajová Pedagogický asistent NP PoP II 

 
 

19. Mgr. Monika Paluba Školský špeciálny pedagóg NP PoP II 
 

 
20. Mgr. Monika Navrátilová Školský psychológ NP PoP II 
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Prevádzkoví zamestnanci: 
 
  1. Viera KUZMOVIČOVÁ                      - vedúca školskej jedálne 

  2. Mária PALIDRABOVÁ                       - hlavná kuchárka 

  3. Štefánia BEDNÁRIKOVÁ                   - kuchárka 

  4. Jana KĽOCEKOVÁ                             - pomocná kuchárka 

  5. Štefánia BANDURIČOVÁ                  - pomocná kuchárka 

  6. Tatiana GOJDIČOVÁ                      - upratovačka 

  7. Darina MUŠINSKÁ                              - upratovačka 

  8. Sylvia ĽUĽOVÁ                                   - upratovačka 

  9. Miroslav FECKANIČ                           - údržbár  

10. Ján ŠTEFANÍK                                     - údržbár chránená dielňa  

11. Eva POLAŠČÍKOVÁ                           - kuchárka, upratovačka - elokované pracovisko 

12. Ján MYDLA            - údržbár chránená dielňa 

 

Riaditeľka materskej školy určí v každej triede  triednu učiteľku na jeden školský rok. 

Triedna učiteľka zodpovedá za kvalitu a komplexnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie 

vrátane dokumentácie o deťoch. Spolupracuje s učiteľkou a ostatnými pedagogickými 

zamestnancami 

3.2 Konzultačné hodiny  
Vedenie školy:  

  +421 902 217 966 - riaditeľ školy Mgr. Ľudmila Hecková  

  +421 54 742 26 77 - riaditeľňa 

  +421  917 574 967 - zástupca riaditeľa školy Mgr. Iveta Chalachanová 

Školská jedáleň:       

 054/7181216 -  vedúca ŠJ  Viera Kuzmovičová 

Pedagogickí zamestnanci: 

V každej triede je triedna učiteľka, (učiteľky sa po roku striedajú), ktorej povinnosťou 

je o. i. informovať zákonných zástupcov dieťaťa o všetkých skutočnostiach vzniknutých v 
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čase pobytu dieťaťa v materskej škole - o jeho správaní, výsledkoch v edukačnej činnosti, či o 

momentálnom zdravotnom stave dieťaťa. Triedna učiteľka je prvým článkom pre 

odovzdávanie, ale aj prijímanie informácií zo strany rodiča v materskej škole. V prípade 

nedostatočnej komunikácie, resp. vzniknutia iných, závažných nedostatkov pri komunikácii v 

triede má rodič právo prekonzultovať svoje požiadavky s vedením školy. Konzultácie medzi 

učiteľkami v triede a rodičmi prebiehajú v čase prijímania a rozchádzania detí a podľa 

dohody. Vedenie školy a pedagogickí zamestnanci poskytujú rodičom aj iné odborné rady a 

konzultácie o dieťati a jeho výchove aj formou pedagogickej osvety na nástenkách školy  a na 

webovom sídle školy. 

 

4 PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA  DO MŠ 
 

4.1 Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ 
Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 

3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 

Z. z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa v mesiaci február a marec 

alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita školy.  

 Miesto a termín podávania žiadosti do MŠ pre nasledujúci školský rok zverejní 

riaditeľ v budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste spravidla od 1. 

mája do 31. mája príslušného kalendárneho roka.  

 Písomnú žiadosť predkladá zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy spolu s 

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

Dátum prijatia žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave musí byť totožný, pretože v 

súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole toto potvrdenie zákonný zástupca 

predkladá spolu so žiadosťou o priatie dieťaťa do MŠ. Ak ide o dieťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Formulár žiadosti je 

zverejnený na školskej webovej stránke www.msmssp.sk, alebo si ju rodič môže 

vyzdvihnúť osobne u riaditeľky školy.  
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 Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. 

Prednostne sa prijímajú detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej 

dochádzky. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s 

pedagogickou radou školy a zverejní ich na viditeľnom mieste.  

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:  

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,  

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia    

   povinnej školskej dochádzky, 

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,  

            - výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov (podmienkou prijatia dvojročného   

           dieťaťa sú vypestované hygienické návyky, nepoužívanie plienok, cumľa a fľaše).  

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky, potvrdené riaditeľom ZŠ, predloží 

zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 15. mája. Pokiaľ rodič do tohto termínu 

rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdŕžal, upozorní riaditeľku školy na možnosť odkladu 

povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.  

 Rozhodovanie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy je v kompetencii 

riaditeľky školy. Riaditeľ školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie podľa osobitného predpisu. ¹/1 Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe/. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt 

dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.  

 Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami školský zákon 

umožňuje, ale neukladá ako povinnosť riaditeľke materskej školy. Riaditeľka školy 

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

vytvorené vhodné podmienky /personálne, priestorové, materiálne/. Pred vydaním 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka môže po dôkladnom 

preskúmaní všetkých podkladov a okolností o dieťati rozhodnúť o forme výchovy a 

vzdelávania - celodenná, poldenná, niekoľko hodín v týždni a pod. Z dôvodu ľahšej 

adaptácie dieťaťa možno rozhodnúť o prijatí dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický 

pobyt, alebo rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ na čas adaptačného pobytu, v ktorom 

rodič privádza dieťa postupne na jednu, najviac na 4 hodiny po dobu troch mesiacov.  
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 Ak dieťa nemá adaptačné, alebo iné výchovno-vzdelávacie problémy, riaditeľka môže 

vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy /ak mu predtým vydala 

rozhodnutie o prijatí na adaptačný alebo diagnostický pobyt/. V prípade zníženej 

adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka 

rozhodnúť po prerokovaní s rodičmi o prerušení dochádzky do materskej školy alebo 

o ukončení tejto dochádzky.  

 Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými 

dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K 

tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom 

posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede. Vzhľadom na charakter 

posudku a postihnutia dieťaťa spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede.  

 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku 

školského roka dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka 

písomne. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania 

žiadosti.  

 Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na 

rozhodnutí o jeho prijatí vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho 

dochádzky, na jeho miesto môže prijať iné dieťa.  

Pokiaľ dieťa svojim správaním sústavne narúša výchovno-vzdelávací proces a rodič dieťaťa 

po odporúčaní riaditeľkou materskej školy nenavštívil pedagogickopsychologickú poradňu a 

nemá záujem problémové správanie dieťaťa v spolupráci s odborníkmi riešiť, môže mu byť 

ukončená dochádzka do materskej školy. Ak sa v priebehu pobytu dieťaťa v materskej škole 

vyskytne adaptačný, zdravotný, výchovný alebo iný problém pretrvávajúci dlhšie ako 2 

mesiace, narúšajúci pozitívnu klímu a bezpečnosť ostatných detí bude postup nasledovný:  

1. Triedna učiteľka realizuje pedagogické pozorovanie dieťaťa s podrobnými diagnostickými 

záznamami o dieťati.  

2. Uskutočnia sa konzultácie so zákonným zástupcom dieťaťa vedúce k návrhu na zmenu 

formy výchovy a vzdelávania v MŠ; z hľadiska organizácie (z celodennej formy výchovy a 

vzdelávania na poldennú formu výchovy a vzdelávania).  

3. Riaditeľ ústne požiada zákonného zástupcu dieťaťa o absolvovanie vyšetrenia dieťaťa v 

školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie a o závery s z tohto vyšetrenia .  
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4. Riaditeľ písomne požiada zákonného zástupcu dieťaťa o absolvovanie vyšetrenia dieťaťa v 

školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie a o závery z tohto vyšetrenia: 

 a) ak zákonný zástupca nesúhlasí s vyšetrením dieťaťa v príslušnom školskom zariadení 

výchovného poradenstva a prevencie, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení 

predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole v súlade s§ 5 ods.14 

písm. d/ zákona 596/2003 Z.z.  

b) ak zákonný zástupca súhlasí s vyšetrením dieťaťa v školskom zariadení výchovného 

poradenstva a prevencie, ale neodovzdá záverečnú správu z vyšetrenia dieťaťa v stanovenom 

termíne, riaditeľ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení predčasne ukončiť 

predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole v súlade s§ 5 ods.14 písm. d/ zákona 

596/2003 Z.z.  

c) ak zákonný zástupca súhlasí s vyšetrením dieťaťa a odovzdá záverečnú správu s z 

vyšetrenia riaditeľovi, ten prehodnotí výsledky správy a na základe toho bude postupovať v 

súlade s §108 ods.1 zákona 245/2008 Z. z.  

5. Riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe:  

a) ak závery správy budú jednoznačne hovoriť o tom, že dieťa nemá žiadne výchovné, 

zdravotné, alebo iné problémy a je spôsobilé byť začlenené do skupiny detí s maximálnym 

počtom detí v zmysle legislatívy, riaditeľka to bude v plnom rozsahu akceptovať, 

b) ak závery správy budú naznačovať akékoľvek výchovné, zdravotné, alebo iné problémy 

dieťaťa a riaditeľ nemôže vytvoriť pre dieťa a ostatné deti v triede bezpečné prostredie 

zabezpečením asistenta pre dieťa (nedostatok finančných prostriedkov), a ani znížením počtu 

detí v triede, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rozhodne o predčasnom 

ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa podľa § 5 osd.14 písm. d/ zákona č.596/2003 

Z. z.  

Riaditeľka materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon 596/2003 Z.z.) rozhoduje o:  

a) prijatí dieťaťa do materskej školy,  

b) zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,  

c) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,  

d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. 

Prijatie dieťaťa do materskej školy  
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Rozhodovanie o prijatí vyššieho počtu detí, ako je ustanovené v § 28 ods. 9 školského zákona, 

je v kompetencii výlučne riaditeľa školy. Prijatie vyššieho počtu detí sa s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 ustanovuje len ako možnosť a nie ako povinnosť. Riaditeľka môže prijať 

vyšší počet detí do triedy, ale len o tri deti, čím sa zamedzí zvyšovaniu počtu detí v triedach. 

Aj prijatie najviac troch detí nad počet stanovený v § 28 ods. 9 školského zákona bude možné 

len vtedy, ak budú splnené podmienky podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z.  

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:  

20 v triede pre 3 až 4- ročné deti,  

21 v triede pre 4 až 5- ročné deti,  

22 v triede pre 5 až 6- ročné deti,  

21 v triede pre 3 až 6- ročné deti.  

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno 

dieťa. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami(ďalej len „dieťaťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí 

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

Pri záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, zohľadňuje riaditeľka 

materskej školy nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí:  

a) ktoré dovŕšili piaty rok veku,  

b) s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  

c) s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,  

d) deti nie mladšie ako 3 roky,  

e) s trvalým pobytom dieťaťa a oboch rodičov v meste Stropkov (odporúčanie zriaďovateľa). 

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, 32a) najvyšší počet detí v triede podľa 

odseku 9 sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu:  

a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,  

b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej 

škole, 

c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej 

školskej dochádzky, 

d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.  

V prípade uvoľnenia miesta počas školského roka rozhodne riaditeľka o prijatí tých detí, ktoré 

splnili podmienky na prijatie, ale z kapacitných dôvodov nebolo možné ich žiadosti vyhovieť. 
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Adaptačný pobyt 

Dieťa je možne prijať aj na adaptačný pobyt. Jeho priebeh a podmienky si zákonný zástupca 

vopred dohodne s riaditeľkou školy, ktoré sa zaznamenávajú do adaptačných hárkov. 

Adaptačný pobyt je individuálny pre každé dieťa a môže mať rôznu dĺžku – jednu až štyri 

hodiny denne, maximálne po dobu troch mesiacov. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti 

dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom a písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na 

dohodnutý čas. 

Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy 

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti 

riaditeľka materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

rozhodnutie. V rozhodnutí sa uvádza presný čas (dátum) od kedy do kedy bude dochádzka 

dieťaťa prerušená. Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou v 

dostatočnom časovom predstihu (najneskôr dva týždne pred uplynutím času, dokedy ma dieťa 

prerušenú dochádzku do materskej školy) písomne oznámi riaditeľke, či bude dieťa 

pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. 

Pri prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, napr. z dôvodu choroby zákonný 

zástupca písomne požiada riaditeľstvo materskej školy o prerušenie dochádzky z dôvodu 

choroby dieťaťa spolu s potvrdením detského lekára. Riaditeľka materskej školy na základe 

žiadosti vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 

596/2003 Z. z. 

Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 

Riaditeľka materskej školy môže podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 

rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, a to v prípade, ak: 

 na základe odborného vyjadrenia poradenského zariadenia, 

 zákonný zástupca neinformuje školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a iných 

           záväzných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

 ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ 

a škola nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa, 

 zákonný zástupca dieťaťa záväzným spôsobom poruší školsky poriadok, 

 zákonný zástupca svojim konaním ohrozí zdravie a bezpečnosť detí alebo 

zamestnancov materskej školy, zámerne poškodí majetok školy, 
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 zákonný zástupca písomne požiada o predčasne ukončenie predprimárneho 

           vzdelávania v materskej škole, 

 dieťa svojim konaním obmedzuje práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

           a vzdelávania, 

 dieťa svojim konaním ohrozuje svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a 

            bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania sa nevydáva v 

prípade, že sa dieťa sťahuje a bude navštevovať inú materskú školu, triedny učiteľ uvedenú 

skutočnosť len zaznamená na štvrtej strane osobného spisu v časti záznamy a poznámky. 

Následne sa osobný spis považuje za uzavretý a archivuje sa v súlade s registratúrnym 

poriadkom. 

4.2 Dochádzka dieťaťa do MŠ 
 Zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ od 6.30 hod. do 8.30 hod. a prevezme ho 

spravidla po 15.00 hod.. Po 8,30 hod. bude budova školy uzatvorená. 

 Spôsob dochádzky a stravovania dohodne rodič s riaditeľom (zástupcom) alebo 

triednymi učiteľkami.  

 V odôvodnenom prípade neskoršieho príchodu dieťaťa do MŠ (návšteva lekára, 

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

nenarušil priebeh činnosti ostatných detí. 

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

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, 

učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodičov na telefónnych 

číslach uvedených v osobnom spise dieťaťa. Z tohto dôvodu vyplýva pre rodičov 

povinnosť bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny v kontaktoch triednej učiteľke. 

 Do MŠ neprijímame deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými 

ochoreniami, s hnačkami, so zvracaním, silným kašľom. Zákonní zástupcovia sú 

povinní oznámiť výskyt infekčného ochorenia v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v 

priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia. Zákonný zástupca predkladá 

potvrdenie od lekára o potvrdenej alergii dieťaťa. 

 Rodič je povinný počas ranného filtra nahlásiť učiteľke v triede zmeny v zdravotnom 

stave dieťaťa (opuch zuba, modrina, vyrážka ...).  
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 Učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom.  

 Neprítomnosť dieťaťa a jeho odhlásenie zo stravy zákonný zástupca oznámi vopred, 

najneskôr do 08.30 hod. v deň neprítomností dieťaťa. 

 Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje 

jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola 

môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe.  Najneskôr do 14 pracovných dní od 

začiatku neprítomnosti dieťaťa, oznámi rodič dôvod  a predpokladaný čas jeho 

neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, 

oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe 

dieťaťa predloží lekárske potvrdenie. V ostatných prípadoch opätovne podpíše  

vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého prichádza (vid. príloha č.3). 

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní má škola právo získavať a 

spracúvať osobné údaje o deťoch v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické a duševné zdravie, 

mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej diagnostiky a 

špeciálnopedagogickej diagnostiky.  

 Podľa § 29 ods. 7 zákona č. 596/ 2003 o štátnej správe a školskej samospráve v 

platnom znení, zmeny v osobných údajoch detí a v osobných údajoch identifikujúcich 

zákonných zástupcov detí (zmena stavu, adresy, zamestnania, telefónne čísla, 

zdravotnú poisťovňu atď.) oznámi zákonný zástupca riaditeľke, alebo triednym 

učiteľkám. 

Škola má tiež právo získať a spracúvať údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa 

(vid. príloha č.4). Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinnosti prichádzajú do styku 

s osobnými údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti a to aj po skončení pracovno-právneho 

vzťahu. Ak nastane zmena údajov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný ju oznámiť riaditeľke 

školy alebo triednej učiteľke.  

Rodičia sú povinní nahlásiť MŠ všetky zmeny, súvisiace s požadovanými informáciami, o 

prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by 

mohli mať vplyv na výchovu a vzdelávanie. Ak tak neurobia, riaditeľka školy po nástupe 

dieťaťa do MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, 

že rozhodne o adaptačnom, diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého si overí, či dôjde k 

zmene formy výchovy a vzdelávania /§ 108 školského zákona/, príp. či pristúpi po 
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predchádzajúcom upozornení rodiča k vydaniu rozhodnutia o prerušení alebo predčasnom 

ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ z toho dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje 

podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primeraného druhu a stupňa zdravotného 

znevýhodnenia dieťaťa /Školský zákon § 28 ods.12 a 13 a ustanovenia § 3 ods.1 a 4 vyhlášky 

o MŠ/. 

4.3 Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa do materskej školy 
 

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE  

 Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov materskej školy prispieva rodič alebo iná 

osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v súlade s § 28 zákona NR SR 

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

 Za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27 a elokovaného pracoviska na 

Ul. Vranovskej 1438/10 v Stropkove prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa 

sumou 5,50 €.  

 Výšku príspevku na jedno dieťa určuje zriaďovateľ školy, a to VZN. Tento príspevok sa 

uhrádza aj v prípade, ak dieťa v rozhodujúci mesiac navštívi MŠ čo len jeden deň. V 

školskom roku 2020/2021 je možné uhrádzať výchovný poplatok formou platby cez 

internetbanking alebo poštovou poukážkou mesačne v sume 5,50 €. Pri zadávaní trvalého 

príkazu zákonný zástupca uvádza meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Zákonný zástupca 

dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do 10.dňa 

daného mesiaca.  

 V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, poruší tým Školský 

poriadok. Riaditeľka školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o 

ukončení dochádzky dieťaťa. Rodič je povinný zistiť si uvedenú skutočnosť a príspevok 

uhradiť v určenom termíne, aj keď je jeho dieťa v tomto čase v MŠ neprítomné. 

V zmysle § 28 ods. zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa príspevok 

neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:  

a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  
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b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom, 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona NR SR č. 

599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

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

 

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

a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 

  Vedúcej ŠJ zákonný zástupca predkladá lekárske potvrdenie, v prípade, že dieťa MŠ 

nenavštevuje 30 po sebe nasledujúcich dní. Na základe toho, je rodič pozbavený povinnosti 

platiť mesačný príspevok na daný mesiac.  

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

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.  

 

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

VZN mesta Stropkov č.5/2019, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvo v Stropkove, sa 

s účinnosťou od 1. septembra 2019 mení výška stravného v materskej škole: 

- 0,36 € - desiata 

- 0,85 € - obed 

- 0,24 € - olovrant 

Spolu: 1,45 €/deň 

V školskom roku 2020/2021 poplatky za stravu je možné uhrádzať formou platby cez 

internetbanking, alebo poštovou poukážkou -  v sume 29,00 €/mesačne. Pri zadávaní trvalého 

príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa.  

V zmysle VZN č. 5/2019: 

 Zákonný zástupca dieťaťa, je povinný príspevok na stravu za bežný mesiac uhradiť 

najneskôr do 10. dňa daného mesiaca. V prípade akýchkoľvek nejasností môže zákonný 

zástupca kontaktovať vedúcu ŠJ na tel. čísle: 054 718 12 16, osobnou návštevou, 

elektronickou formou, prostredníctvom emailovej adresy materskej školy: 

skolka.ahlinku@gmail.com 
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  Na základe podmienok pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu. Dotácia sa od 01.01.2019 

poskytuje:  

a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, 

b) na dieťa vo veku od 2 - 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 

Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a 

výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,25 € dieťa/deň. 

 Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia 

od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania  nezabezpečuje, zriaďovateľ 

vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v 

zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky 

dieťaťa do MŠ.  

Z epidemiologických dôvodov si dieťa nenosí do MŠ vlastnú stravu, vody, sladkosti. 

Informácie o platbe za stravu poskytuje vedúca ŠJ na všetkých dostupných miestach pre 

zákonných zástupcov a tiež na webovej stránke školy. V prípade, že zákonný zástupca 

poplatok za stravovanie neuhradí, po predchádzajúcej písomnej výzve zákonného zástupcu k 

úhrade poplatku za stravovanie dieťaťu strava nebude poskytnutá, resp. dieťa nebude prijaté 

do MŠ, až kým stravný poplatok rodič neuhradí.  

5 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ 
 

Materská škola sa člení na triedy. Do tried sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo 

rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní /školský zákon/. Ak sa do triedy príjme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa 

najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 citovaného zákona. Vnútorná 

organizácia materskej školy a rozdelenie detí do jednotlivých tried je v plnej 

kompetencii riaditeľky školy. 

5.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí 
1. trieda    2 - 3 ročné deti Motýliky                      pavilón B2 poschodie  
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2. trieda    5 - 6 ročné deti Lienky                          pavilón C2 poschodie  

3. trieda    5 - 6 ročné deti Slniečka                        pavilón D2 poschodie  

4. trieda    3 - 4 ročné deti Včielky                         pavilón C1 prízemie  

5. trieda    4 - 6 ročné deti Hviezdičky                   pavilón D1 prízemie  

6. trieda    4 - 5 ročné deti Sovičky                        pavilón B1 prízemie 

7. trieda    3 - 6 ročné deti Žabky                           elokovaná trieda Ul. Vranovská 1438/10 

5.2 Preberanie a odovzdávanie detí 
    Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať iba zdravé dieťa 

službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do 

triedy samotné. Pri zistení skutočnosti, že zdravotný stav dieťaťa je nevyhovujúci na vstup do 

kolektívu, učiteľka je povinná upozorniť rodiča na tieto skutočnosti, a dieťa do kolektívu 

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

prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v 

práci strieda. Vyzdvihnutie dieťaťa zákonným zástupcom napr. zo školského dvora bez 

osobného kontaktu s učiteľkou bude považovane za hrubé porušenie školského poriadku. 

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

ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom 

známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá (vid. príloha č.2).  

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 existencie vykonateľného súdneho rozhodnutia o úprave styku rodiča s dieťaťom, 

učiteľka MŠ pri odovzdávaní dieťaťa rešpektuje súdne rozhodnutie. 

Úsporný režim chodu materskej školy:  

Z dôvodu racionálneho využitia finančných prostriedkov v prípade výrazného poklesu 

dochádzky detí v jednotlivých triedach a z dôvodu zvýšenej chorobnosti môže riaditeľka 

školy rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých pavilónoch. Spájajú sa tie triedy, kde je to pre 

deti najvýhodnejšie. Ak z prevádzkových alebo iných závažných dôvodov je nutné uzatvoriť 
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niektorú triedu na poldeň alebo aj celý deň, informácie o umiestnení detí budú vyvesené na 

dverách rozdelenej triedy. Nadbytok zamestnancov v tomto období rieši riaditeľka školy 

udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky. 

 

5.3 Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu 
Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb 

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

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených foriem denných 

činností. (vid. príloha č.1). V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú 

životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

 

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole – DENNÝ PORIADOK  

                                                                                                                                                      

ČAS FORMY DENNÝCH ČINNOSTÍ 
 

Rámcovo stanovený 
čas 
6.30 - 8.45 

      Začiatok prevádzky, schádzanie detí, privítanie 
 hry a činnosti  podľa výberu detí  
 zdravotné cvičenie 

 
Pevne stanovený čas 
8.45 - 9.30 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, 
stolovanie  -  desiata 

Rámcovo stanovený 
čas 
9.30 - 11.45 

 vzdelávacie aktivity  
 pobyt vonku  

 
Pevne stanovený čas 
11.45 - 14.15 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, 
stolovanie - obed 

 odpočinok na ležadle 
 

Pevne stanovený čas 
14.15 - 15.00 

 osobná hygiena, stolovanie - olovrant 

Rámcovo stanovený 
čas 
15.00 - 16.30 

 vzdelávacie aktivity 
 hry a činnosti  podľa výberu detí - aj s možnosťou 

pobytu vonku  
 postupný odchod detí domov - ukončenie prevádzky MŠ. 
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ČAS FORMY DENNÝCH ČINNOSTÍ 
 

Rámcovo stanovený 
čas 
6.30 - 9.00 

      Začiatok prevádzky, schádzanie detí, privítanie 
 hry a činnosti  podľa výberu detí  
 zdravotné cvičenie 

 
Pevne stanovený čas 
9.00 - 9.30 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, 
stolovanie  -  desiata 

Rámcovo stanovený 
čas 
9.30 - 12.00 

 vzdelávacie aktivity  
 pobyt vonku  

 
Pevne stanovený čas 
12.00 - 14.30 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, 
stolovanie - obed 

 odpočinok na ležadle 
 

Pevne stanovený čas 
14.30 - 15.00 

 osobná hygiena, stolovanie - olovrant 

Rámcovo stanovený 
čas 
15.00 - 16.30 

 vzdelávacie aktivity 
 hry a činnosti  podľa výberu detí - aj s možnosťou 

pobytu vonku  
 postupný odchod detí domov - ukončenie prevádzky MŠ. 

 
 

5.4 Organizácia v šatni 
Do šatne majú prístup rodičia a iné splnomocnené osoby, ktoré privedú, alebo preberú 

deti z materskej školy. V prípade nepriaznivého počasia sa pri vstupe do budovy používajú 

návleky na obuv. Každé dieťa má svoju skrinku označenú značkou.  Na skrinky (z vnútornej 

aj vonkajšej strany) sa nelepia žiadne lepky. Do skriniek si deti neodkladajú žiadne potraviny 

(sladkosti, nahryznuté ovocie, žuvačky a pod.). Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu dostatok 

náhradného oblečenia, ktoré uloží v taške/ruksaku do skrinky. Všetky veci dieťaťa musia byť 

podpísané, inak škola nezodpovedá za ich stratu. V šatni sú na nástenkách okrem prác detí aj 

aktuálne oznamy a pokyny pre rodičov, za ktoré zodpovedá triedna učiteľka. Pri prezliekaní a 

odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia v spolupráci s učiteľmi deti k 

samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne 

zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový 

zamestnanec. 
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5.5 Organizácia v umyvárni 
Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má v svoj uterák, hrebeň na 

určenej značke. Od 4 roku dieťaťa aj zubnú kefku, zubnú pastu a plastový pohár. Za 

pravidelnú výmenu uterákov zodpovedá zákonný zástupca (1 x týždenne).  Za hygienu 

umyvárne zodpovedajú určení prevádzkoví zamestnanci. Deti sa v umyvárni zdržujú len za 

prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za 

celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie 

príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ 

príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec. Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC.  

5.6 Organizácia podávania stravy  
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá 

vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. 

Stravovanie je zabezpečené v každej triede samostatne, podáva sa desiata, obed, olovrant. 

Stravovanie v elokovanom pracovisku na Ul. Vranovskej 1438/10 na Sitníkoch je 

zabezpečené nasledovne: desiata a olovrant sa pripravuje v ŠJ pri MŠ na Ul. Vranovskej 

1438/10, obedy sa dovážajú zo ŠJ pri MŠ, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove. 

 Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho  stolovania, v maximálnej 

miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne 

usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť! Podľa vyspelosti detí sa 

učiteľka rozhodne k podaniu kompletného príboru.  

Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia pre deti a mládež nie je povolene donášať stravu, ovocie ani nápoje, okrem detí, pri 

ktorých sa podľa posúdenia lekára vyžaduje osobitne stravovanie. V takom prípade je 

zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie od odborného lekára s výpisom potravín, 

ktoré sa nesmú dieťaťu podávať, a danú záležitosť konzultovať s vedúcou školskej jedálne. 

Rovnako nie je prípustné dožadovať sa pre dieťa podávania iných potravín a nápojov, ako sú 

v daný deň stanovene v jedálnom lístku. 

V čase obeda dohliada na správnosť stolovania učiteľka z rannej zmeny, ktorá stoluje až po 

odovzdaní detí učiteľke z odpoludňajšej zmeny. Za čistotu stolov a jedálenského riadu 

zodpovedajú zamestnanci školskej jedálne. Za čistotu ostatných priestorov zodpovedá 

poverený prevádzkový zamestnanec. 
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Pitný režim zabezpečuje materská škola v spolupráci so školskou jedálňou. Deťom je 

podávaná pitná voda, nesladené čaje v triedach, prostredníctvom džbánov určených k tomuto 

účelu. Za podávanie pitného režimu zodpovedá učiteľka. Za čistotu pohárov zodpovedá 

poverený zamestnanec školskej jedálne. Zamestnanci sú oboznámení s podávaním pitného 

režimu a dbajú na jeho dodržiavanie. V letnom období je učiteľka povinná častejšie 

zabezpečovať deťom pitný režim, zabezpečí pitie deťom aj počas pobytu vonku. Zákonný 

zástupca nemá povolené nosiť do materskej školy sladené nápoje, džúsy, čaje a pod. V 

letných mesiacov si dieťa môže priniesť svoju fľašu s čistou vodou na pitie vonku, fľaša musí 

byť podpísaná nezmývateľnou fixkou a za čistotu fľaše zodpovedá zákonný zástupca. 

5.7 Organizácia pri pobyte vonku 
Pobyt vonku patrí k povinne realizovaným formám denného poriadku materskej školy. 

Uskutočňuje sa každý deň.  V súlade s § 7 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. 

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, pobyt detí môže byť skrátený alebo 

vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú: 

- víchrica 

- prudký dážď 

- teploty  pod - 10 ° C  

- nadmerné znečistenie ovzdušia. 

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

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

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú 

činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich 

zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Na vychádzke 

nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí vo veku od štyroch do piatich rokov 

alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si 

vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho 

zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí. S triedou 

detí mladších ako 3 roky, detí vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou a deťmi so 

zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí len za prítomnosti dvoch 

zamestnancov. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte v školskej záhrade 

zodpovedajú učiteľky tak isto, ako je to rozpracované pri vychádzke.  
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5.8 Organizácia v spálni 
Každé dieťa ma pridelene svoje lôžko a posteľnú bielizeň. Pokiaľ je dieťa delene do 

inej triedy, poverení prevádzkoví zamestnanci zabezpečia aj prenesenie jeho posteľnej 

bielizne. Zákonný zástupca v piatok pri odchode z materskej školy berie domov pyžamo a 

prinesie čisté v pondelok ráno učiteľke do triedy, do priestorov spalne nevstupuje, ani za 

účelom uloženia pyžama na lôžko dieťaťa. 

V prípade, že dieťa zo zdravotných dôvodov nemôže používať školskú posteľnú bielizeň, 

zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa kompletnú posteľnú bielizeň – 

plachtu, navliečku na vankúš a paplón, ktoré si raz mesačne berie domov na vyčistenie. Pre 

deti, ktoré majú problémy s pomočovaním počas spánku, je povinný zabezpečiť ochranu 

matraca. Učiteľka deti motivuje k sebaobsluhe pri prezliekaní a odkladaní zvrškov. Zabezpečí 

pravidelne vetranie spalne tak, aby nebolo ohrozene zdravie detí. Od odpočívajúcich detí 

neodchádza. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v dennom poriadku každej 

triedy. Za estetickú úpravu spalne zodpovedá triedna učiteľka, za hygienickú čistotu a 

ustielanie lôžok zodpovedá poverený prevádzkový zamestnanec. 

Posteľná bielizeň sa mení 1 krát mesačne. Pranie a žehlenie bielizne zabezpečuje p. Fečo -

práčovňa Stropkov.   

5.9 Organizácia záujmových krúžkov  
Na základe informovaných súhlasov rodičov materská škola ponúka 5–6 ročným 

deťom  možnosť zapojiť sa do krúžkov. Realizácia všetkých týchto aktivít je v odpoludňajších 

hodinách (od 13.00 do 13.30 hod.). Učiteľky a lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti 

na základe  informovaného súhlasu, ktoré im písomnou formou dá rodič dieťaťa. V plnej 

miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí. 

Rodič dieťa na krúžok prihlasuje v triede a svojim podpisom potvrdí vedomosť o tom, že 

počas krúžkovej činnosti preberá zodpovednosť za bezpečnosť jeho dieťaťa lektor. Deti 

preberá a odovzdáva pedagógovi v osobnom kontakte. Takisto lektor daného krúžku odpisom 

potvrdí prebranie zodpovednosti za bezpečnosť detí. Rodičia sú o možnostiach prihlásiť dieťa 

na krúžok informovaní prostredníctvom informačného systému pri vstupe do MŠ na 

informačnom paneli. Za obsahovú náplň krúžkovej činnosti, za vedenie plánov zodpovedá 

lektor. Ten predkladá ročný plán práce riaditeľovi školy, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. 
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5.10 Organizácia ostatných aktivít  
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného 

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

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

výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí 

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

ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené 

osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj 

hromadné dopravné prostriedky. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie 

podujatia. 

5.11 Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole  
Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej 

praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy po dohode so 

zriaďovateľom.  

Riaditeľka školy:  

 poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi 

poučených,  

 oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,  

 zaradí študentky do tried. 

5.12  Činnosť triedneho učiteľa  
Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 

308/2009 Z .z. určuje riaditeľka školy triedne učiteľky za jednotlivé triedy, ktoré zodpovedajú 

za:  

 úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie týkajúcej detí a triedy;  

 zabezpečuje triednu agendu;  

 spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými pedagogickými zamestnancami a 

odbornými zamestnancami;  

 poskytuje pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.  

5.13 Poradné orgány riaditeľa  
 Poradné orgány riaditeľa materskej školy sú Pedagogická rada a Metodické združenie.  
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 Členmi pedagogickej rady a metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci 

školy. Vedením metodického združenia je poverená Milada Gombárová, ktorá vypracováva 

plán činnosti metodického združenia a spolupracuje s učiteľmi a riaditeľkou školy pri 

zdokonaľovaní pedagogickej činnosti v materskej škole. 

 

 

6 VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE POVINNOSTÍ A PRÁV ZAMESTNANCOV 
 

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných 

všeobecných právnych predpisov (§ č.81, č.82 ZP, Pracovný poriadok), ich pracovnej náplne 

a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať 

do pracovnej náplne zamestnancov. 

1. Povinnosti zamestnancov 

 riadiť sa vo svojej práci pracovnou náplňou, 

 plniť príkazy priameho nadriadeného, 

 využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, 

 dodržiavať pracovný čas, 

 neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť  

riaditeľovi školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred, aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky, 

 opustiť pracovisko počas pracovnej doby je možné len so súhlasom riaditeľky školy a   

vyplnenou priepustkou, maximálne na 3 hodiny, potom žiadať celodenné ošetrenie, 

 zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po  

predchádzajúcom súhlase riaditeľa, 

 pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok, 

 dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a  požiarnej ochrany, 

 na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane  nefajčiarov dodržiavať § 7 ods. 1 

písm. c/ zákaz fajčenia v predškolských zariadeniach a ich objektoch, 

 na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely  zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri  práci v znení neskorších predpisov, o zákaze požívania 

alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz 
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požívať alkoholické  nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň 

nenastupovať pod ich vplyvom do práce, 

 ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho 

pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím, 

 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie 

príkazu, ak je jeho splnenie trestne alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť 

vyššiemu nadriadenému, 

 zákaz prijímania akýchkoľvek návštev rodinných príslušníkov a blízkych osôb. 

2. Práva zamestnancov 

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

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

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

prácu, 

 oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, 

bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim 

vykonávanej. 

Podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti nad rámec základných práv a 

povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami a 

dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na:  

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju 

ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,  

b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu 

odbornej činnosti,  

c) účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených 

zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského 

zariadenia,  

d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho 

programu, výchovného programu alebo odborných činností,  

e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré 

utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich 

kompetencií,  
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f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a 

v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,  

g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu 

odbornej činnosti. 

3. Povinnosti pedagogických zamestnancov 

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,  

 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom 

stave detí a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,  

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné 

schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,  

 podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie 

ustanovenej osobitným predpisom,  

 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa,  

 pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,  

 podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu,  

 udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania,  

 vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a 

cieľmi školského vzdelávacieho programu, 

 poskytovať dieťaťu a ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú 

s výchovou a vzdelávaním,  

 pravidelne informovať dieťa a jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a 

vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, 

 realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade so Školským vzdelávacím programom 

„Kolovrátok“, 

 viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu 

hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, 

ktoré sa týkajú  starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy 

je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v 

prírode, vychádzkach a pod.), 
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 dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických 

dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov, 

 zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v 

organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

 v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými 

zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch,  

prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo 

písomne, poskytovať im odborné poradenstvo, 

 triedny učiteľ odovzdáva informácie vedúcich zamestnancov našej MŠ rodičom 

individuálne aj formou nástenky, 

 spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, 

 sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

4. Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP 

  dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy, 

 na základe zákona NR SR č. 337/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7 ods. 1 

písm. c/ zákaz fajčenia v materskej škole a ich objektoch,  

 na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a novely zákona č. 124/ 2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, o zákaze používania 

alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz 

používať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň 

nenastupovať pod ich vplyvom do práce,  

 zverené stroje, nástroje, náradie a UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote,  

 každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazovosti,  

 zamykať priestory kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené,  

 šetriť vodou, plynom a elektrickou energiou.  

5. Zodpovednosť zamestnanca za škodu  

 zamestnanec zodpovedá organizácii za škodu, ktorú spôsobil porušením povinností pri 

plnení pracovných úloh,  

 za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov, OOPP a iných 

predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie.  
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6. Porušenie pracovnej disciplíny  

Sa bude posudzovať individuálne a dôsledky z porušenia sa budú vyvodzovať v zmysle 

Zákonníka práce.  

Pracovný čas zamestnancov MŠ: je od 6.30 hod. do 16.30 hod. Začiatok a koniec pracovného 

času sú pracovníci povinní zaznamenávať v knihe dochádzky chronologicky. Na pracovisko 

nastupovať včas, podľa harmonogramu práce. Opustenie pracoviska počas pracovnej doby 

zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadeného a na základe vypísanej a vedúcim 

pedagogickým zamestnancom podpísanej priepustky. 

7 PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

7.1  Práva dieťaťa 
 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

 bezplatne vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom, 

 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, 

 na informácie týkajúce sa osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  

 na individuálne vzdelanie za podmienok ustanovených zákonom podľa §24. 

7.2 Práva dieťaťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 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.  
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7.3 Povinnosti dieťaťa 
 neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 

 dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

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

vzdelávanie, 

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

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich rovesníkov a zamestnancov školy, 

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

platnými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

7.4 Práva zákonného zástupcu dieťaťa 
 vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, 

zodpovedajúca schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho 

vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy 

možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovnovzdelávacej sústavy, 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi 

a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

 oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 na poskytovanie poradenských služieb, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

 vyjadrovať sa ku Školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy. 

S účinnosťou od 1. septembra 2017 materská škola vydáva osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia. Škola vydáva Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania iba na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke školy. 
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7.5 Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa   
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

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

vzdelávacie potreby, 

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 

 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

 dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so 

školským poriadkom. 

 

7.6 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 
zamestnancami materskej školy 
 materská škola bude dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných 

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

MŠ dbať o ich riadne napĺňanie až do rozhodnutia súdu, napr. že každý rodič má právo 

priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť), 

 materská škola bude zachovávať neutralitu pedagogických zamestnancov počas 

prebiehajúceho konania v postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa, 

 materská škola bude rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými 

zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, v prípade 

zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý 

zastupuje dieťa v bežných veciach, 

 materská škola poučí rozvedených rodičov o tom, že MŠ bude riešiť všetky záležitosti 

týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. 

zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať, 

 v prípade, ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod 

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

nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti má MŠ po predchádzajúcom písomnom 



Školský poriadok MŠ Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov 

 

36 

 

upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z 

§ 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. informovať o tejto skutočnosti príslušný ÚPSVaR. 

 

8 NÁPLŇ A ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU  ZAMESTNANCOV  
 

Pracovný čas pedagogických zamestnancov 

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva: 

 z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená 

nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z. o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti 

pedagogických zamestnancov, 

 z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú 

bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy, v pracovnej náplni pedagogických  

zamestnancov.  

 

V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny striedavo  

dvaja učitelia. 

Dopoludňajšia zmena:                                                        Odpoludňajšia zmena: 

Pondelok 6.30 - 12.45 hod.                                                        11.45 - 16.30 hod.  

Utorok 6.30 - 12.45 hod.                                                            11.45 - 16.30 hod.  

Streda 6.30 - 12.30 hod.                                                             10.00 - 16.30 hod.  

Štvrtok 6.30 - 12.30 hod.                                                           11.45 - 16.30 hod.  

Piatok 6.30 - 12.30 hod.                                                             11.45 - 16.30 hod.  

V čase obedňajšej prevádzky sú v triede obidve učiteľky. Obidve zabezpečujú dozor pri 

činnostiach zabezpečujúcich životosprávu / hygiena, stolovanie, obed, hygiena a príprava detí 

na odpoludňajší odpočinok/.  

Pracovný čas zamestnancov školskej jedálne  

7.30-15.30 hod. – dve kuchárky  

6.30-14.30 hod. – dve kuchárky  

Pracovný čas nepedagogických zamestnancov  

7.30-15.30 hod. – dve upratovačky 

9.00-17.00 hod. – jedna upratovačka 

6.00-14.00 - údržbári 
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S rozpisom pracovnej doby sú oboznámení všetci zamestnanci na prvej pracovnej porade. 

Rozpis pracovnej doby je dostupný všetkým zamestnancov na školskej nástenke. 

 

 

9  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA DETÍ A OCHRANA PRED 

SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI 
 

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole a zmenami vo vyhláške MŠ SR č. 308/2009 Z. z., § 132 zákona NR SR 

č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávania, §170 - 175 Zákonníka práce, zákonom NR SR 

č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláškou MZ SR 

č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, vyhláškou 

MZ SR č. 533/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, zákonom NR 

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

zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákonom NR 126/2006 Z. z o 

verejnom zdravotníctve, Pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky Materskej 

školy, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove. Všetky interné predpisy a smernice týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú spracované v Koncepcii politiky bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a v dokumentácii ochrany pred požiarmi. 

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

nariadenie Vlády SR č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a 

výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých ukladá prevádzkovateľovi zariadenia 

vypracovať Prevádzkový poriadok, ktorý sme zaslali na Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva vo Svidníku na schválenie. Prevádzkový poriadok (PP) je súhrn opatrení na 

ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia. V zmysle 

vyhlášky č. 306 /2008 o materských školách v znení zmien a doplnkov podľa §8 ods.1 za 

vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá 

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

pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa, až po jeho odovzdaní 

zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej 
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činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných 

zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. Za dodržiavanie hygienických a 

bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú 

aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti 

na pracovisku, zistenie závad, používanie OPP vykonáva raz za mesiac zástupca 

zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci. 

9.1 Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí  
 
1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.  

2. Evidencia obsahuje:   

 meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,  

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

došlo,  

 svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor 

v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,  

 počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,  

 zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,  

 zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.  

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze  

a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.  

3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v 

čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa 

Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.  

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu.  

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný 

školský úraz.  

Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho  

lekára viac ako tri dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.  

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po 

oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze 

spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom 

dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to 
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najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca 

dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam 

pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.  

6. Riaditeľka školy je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu 

zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku 

úrazovosti na školách.  

7. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, 

poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. Vo veci finančného 

odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so 

zákonným zástupcom dieťaťa. 

9.2 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami 
a organizovaní výletov a školských akcií 

Pri týchto činnostiach sa dodržiavajú legislatívne východiska realizácia školských aktivít : 

 §2, písm. y), §28 ods.16 zákona č. 248/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

Z.z. 

 §7, §8 a §17 vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 

204/2015 Z.z. 

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

len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so 

zriaďovateľom. 

Výlet alebo exkurzia sa organizuje  najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda pre 

deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením 

výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne 

zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby- 

Plán organizačného zabezpečenia. Organizovanie školy v prírode bližšie určuje Vyhláška MŠ 

SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a vyhláška MZ SR č. 526/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na zotavovacie podujatia. 
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9.3 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu 

ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v 

prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania 

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

kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného 

zboru. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog Materská škola prijíma opatrenia: 

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

mimoriadnych účinkoch na zdravie človeka.  

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov 

pre život a zdravie.  

3. V prevencii využívať vhodnú dostupnú literatúru a preventívne výukové programy 

zakomponovať do plánov práce každej triedy.  

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 

aktivít a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne, či nelegálne drogy nemali 

miesto.  

5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.  

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

možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.  

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

literatúru.  

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

informovať kompetentných. 

9.4  Podávanie liekov a pedikulóza 
Učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom s výnimkou alergikov 

(po dohode s rodičom, učiteľom, lekárom). Zakázané je aj uskladňovanie a držanie liekov       

(kvapky, krémy...) v šatňových skrinkách.  

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

pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, 

ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná posteľná bielizeň). Na 

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

ušnicami a v zátylku.  
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Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a 

riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.  

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a 

posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie 

(zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné 

vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť 

i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších 

predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.  

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:  

 u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné 

umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu. Sú aj prípravky na lekársky 

predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár.,  

 osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, 

dôkladne vysušiť a vyžehliť, 

 čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 

cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného 

žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz,  

 matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne 

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

 predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné 

ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom 

chlóru (Savo, Chloramín, Persteril), 

 zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu  musí 

používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému 

požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných   pokrývok hlavy. 
Ak sa do 21 dní od výskytu vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené. 

9.5 Opatrenia proti predchádzaniu epidémie chrípky  
 prerušenie prevádzky materskej školy pri absencii 30,0 % a viac detí v kolektíve v trvaní 4-

5 pracovných dní, v prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie možno po 

dobu prerušenia prevádzky predĺžiť,  
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 prerušenie dať na vedomie pracovníkom odboru epidemiológie, Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva vo Svidníku a školskému úradu v Stropkove, 

 dôsledné vykonanie ranného filtra zo strany pedagogických zamestnancov, zabezpečiť 

izoláciu dieťaťa od ostatných detí v prípade podozrenia na chrípkové ochorenie a bezodkladne 

informovať zákonného zástupcu dieťaťa,  

 počas prevádzky časté krátkodobé vetranie miestnosti pobytu detí, obmedzenie hromadných 

akcií organizovaných školou,  

 zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických návykov týkajúcich sa stravovania, 

najmä so zameraním na osobnú hygienu,  

 zamestnanci školy v čase prerušenia prevádzky vyčerpajú zostávajúcu dovolenku z 

predchádzajúceho roka, ak už starú dovolenku nemajú, bude im pridelená práca v súlade s ich 

pracovnou zmluvou. 

 

9.6 Opatrenia proti predchádzaniu obezity  
V súlade s úlohami Národného programu prevencie proti obezite, materská škola 

prijíma nasledovné opatrenia:  

 zvýšenú pozornosť venovať telesnej výchove detí a športovým aktivitám, v rámci Školského 

vzdelávacieho programu, ako aj prostredníctvom krúžkových aktivít,  

 venovať pozornosť plnohodnotnému pobytu detí vonku,  

 utvárať u detí pozitívny postoj k svojmu zdraviu, ako aj zdraviu iných v rôznych aktivitách, 

realizovanie projektu: „Dorotka a jej priatelia“, 

 obmedziť konzumáciu sladkostí, zákaz prinášania do materskej školy,  

 racionálne stravovanie v materskej škole,  

 osveta medzi zákonnými zástupcami detí. 

9.7 Podávanie, prijímanie a evidencia sťažnosti 
Smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

podaných v MŠ, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove je spracovaná osobitne a umiestnená na 

dostupnom mieste. 
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10 OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU 
 

Majetok materskej školy je majetkom mesta Stropkov, ktorý má materská škola v 

správe. Riaditeľka školy zodpovedá za majetok školy. 

Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. MŠ je viacpavilónová, je zavedený 

kľúčový režim. Za uzamknutie budovy zodpovedá upratovačka, ktorá má službu do 17.00 

hod. Zároveň je povinná skontrolovať uzatvorenie okien a vchodov na objekte. Uzamykanie 

hlavných vchodov od 8.30 – 10.00 a od 12.00 - 14.30. hod.. 

Materskú školu na Ul. Vranovskej odomyká učiteľka z rannej zmeny a zamyká učiteľka z 

odpoludňajšej zmeny. Za odomykanie a zamykanie ostatných priestorov zodpovedá 

upratovačka. 

V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb 

cudzej osoby. 

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode je 

upratovačka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. 

V čase prerušenia prevádzky materskej školy učiteľky odložia didaktickú techniku na 

uzamykateľné, vopred určené miesto. 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti 

súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. Osobné veci si 

zamestnanci školy odkladajú na určené miesto. 

 

11 SPÔSOB OBOZNÁMENIA ZAMESTNANCOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
DETÍ  
 

 Školský poriadok je zverejnený na prístupnom mieste pre zamestnancov školy a zákonných 

zástupcov, zverejnený je aj na internetovej stránke materskej školy. 

  Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pracovnej porade zamestnancami školy 

dňa 26.08.2020.  

 Školský poriadok bol prerokovaný Radou školy. 
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 So Školským poriadkom budú oboznámení zákonní zástupcovia na triednych aktívoch. 

Svojim podpisom potvrdia, že boli oboznámení s jeho obsahom.  

 Čas prevádzky materskej školy určený v Školskom poriadku bol prerokovaný a schválený 

zriaďovateľom materskej školy. Vydaním tohto Školského poriadku sa ruší Školský poriadok 

pre školský rok 2019/2020. Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov 

Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove, pre všetkých zákonných zástupcov, 

ktorých deti navštevujú materskú školu. 

 

 

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 bude organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania v materskej škole v súlade s príslušnými právnymi predpismi a rozhodnutiami 

MŠVVaŠ SR a RÚVZ. 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle: 

 Zákona NR SR č. 245/2008 výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášky č. 308/2009 Z.z. 

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

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

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

zamestnancoch, 

 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 Zákon NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

 Zákonník práce § 170 a § 175, 

 VZN Mesta Stropkov č. 15/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Stropkov 

č.1/2015 o určení a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stropkov. 

 Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 

škôl a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy, 

Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokovaného pracoviska na Ul. Vranovská 

1438/10 v Stropkove, 

 Vypracovanie školského poriadku v MŠ 

https://www.minedu.sk/data/files/6161_vyprac_sk_poriadku_ms.pdf 

 

 

V Stropkove dňa 26.08.2020 

 

 

 

            Spracovala :                                                                        Mgr. Ľudmila Hecková  

                                                                                                      riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 

DENNÝ  PORIADOK 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných 

foriem denných činností: 

Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich 

súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu 

detí sú  zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do 

materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj 

vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sa kladie dôraz 

na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb. 

Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla 

pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, 

prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v 

priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri 

materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.).  

Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných 

vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa 

vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie 

aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých 

ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne 

aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, 

ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.  

Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. 

Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí 

a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj 

vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne 

hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len 

z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti 

alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo 

telocvični (ak ju materská škola má).  
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Činnosti zabezpečujúce životosprávu 

Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať 

trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania 

jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy. Odpočinok sa zaraďuje po 

obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. 

Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Odpočinok v jednotriednej materskej škole, ako aj 

vo vekovo heterogénnych triedach, sa diferencuje podľa potrieb detí. Nesmie sa narúšať 

realizáciou krúžkovej činnosti. 

 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej kategórii, je pružný 

a umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 
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Príloha č. 2 

Splnomocnenie 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č.308/2009 Z. z. o materských školách § 7 ods. splnomocňujem 

svoje ďalšie maloleté dieťa (staršie ako desať rokov) alebo inú pedagogickým zamestnancom 

známu osobu na preberanie dieťaťa z materskej školy , ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. 

V prípade, že zákonný zástupca písomne splnomocní svoje maloleté dieťa, zodpovedá po 

prevzatí za dieťa zákonný zástupca. 

Podpísaní rodičia /zákonní zástupcovia 

Meno a priezvisko otec................................................................................................................ 

matka............................................................................................................................................. 

Bydlisko........................................................................................................................................ 

Splnomocňujeme 

v školskom roku.................. na preberanie svojho dieťaťa .......................................................... 

narodeného................................... nasledujúce osoby: 

1. Maloleté dieťa: 

Meno a priezvisko....................................................dátum nar.: .................................................. 

Bydlisko..........................................................vzťah k dieťaťu( napr. brat).................................. 

Iné osoby: 

2. Meno a priezvisko..................................................................................................................... 

Bydlisko.......................................................vzťah k dieťaťu(napr. teta)...................................... 

 

3. Meno a priezvisko..................................................................................................................... 

Bydlisko.......................................................vzťah k dieťaťu ....................................................... 

 

4. Meno a priezvisko..................................................................................................................... 

Bydlisko......................................................vzťah k dieťaťu ........................................................ 

 

 

V Stropkove dňa............................... 

 

................................................... 

podpis rodičov /zákonných zástupcov 
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Príloha č. 3 

VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti prostredia 

 

Vyhlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru ani ošetrujúci lekár nenariadil 

dieťaťu…............................................................bytom…............................................................

ani jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti karanténne 

opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotnícky dozor alebo lekársky dohľad) a že mi nie je 

známe, že v poslednom týždni prišlo dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby žijúce s ním v 

spoločnej domácnosti do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu. 

 

Som si vedomý (-á) právnych následkov, ktoré by ma postihli, keby toto moje vyhlásenie bolo 

nepravdivé. 

V Stropkove , dňa........................... čitateľný podpis.................................................................... 
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Príloha č. 4  

 

V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ako zákonný zástupca dieťaťa 

................................................................................... 

                                                                            (meno a priezvisko dieťaťa) 

Dávam súhlas hore uvedenej materskej škole na: 

 spracovanie, používanie a poskytovanie osobných údajov môjho dieťaťa: 

- meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátna 

príslušnosť, národnosť 

- zdravie – zdravotný stav, údaje z preukazu poistenca 

- výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky 

 spracovanie osobných údajov zákonných zástupcov dieťaťa – meno, priezvisko, bydlisko, 

telefónny kontakt pre RIS /Rezortný informačný systém školstva/ a pre potreby ÚPSVaR 

 používanie vyššie uvedených osobných údajov, fotografií  a videozáznamov môjho dieťaťa 

(rodičov) na internetovej stránke školy, na prezentáciu školy v médiách a pre dokumentačnú 

archiváciu 

 spracovanie videozáznamov pre evalvačný mechanizmus školy, pre analyticko-pedagogickú 

prácu metodických a poradných orgánov školy. 

Svojim podpisom dávam súhlas a potvrdzujem, že som porozumel/a vyššie uvedeným 

skutočnostiam a boli mi dané všetky potrebné informácie. Tento súhlas platí až do konca 

dochádzky môjho dieťaťa do hore uvedenej materskej školy. 

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu (otca): 

.................................................................................................... 

Dátum: .............................................. Podpis: ........................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu (matky):  

.................................................................................................... 

Dátum: .............................................. Podpis: ........................... 
 


