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Úvodné ustanovenie 
 

Riaditeľka základnej školy s materskou školou v zmysle  zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon ) § 153, vyhlášky 306/2008 v znení vyhlášky 308/2009 o materskej škole a zákona 

596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejné ho zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 

prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy v Udiči 

 

vydáva 

 

Školský poriadok materskej školy 
 

 
Školský poriadok je súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu detí, pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov detí. Obsahuje interné 

normy a predpisy a podrobnosti , ktoré upravujú a zabezpečujú plynulú a kvalitnú organizáciu 

výchovy a vzdelávania. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k naplneniu 

poslania materskej školy. Dôsledné rešpektovanie, dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností 

a zásad je základnou povinnosťou každého dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého 

zamestnanca materskej školy. 
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I Charakteristika materskej školy 
 

Materská škola v Udiči je trojtriedna s celodennou starostlivosťou o deti od troch do šesť 

rokov, resp. do obdobia začatia plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom celodennú alebo poldennú 

výchovu a vzdelávanie. 

 

Materskú školu riadi: 

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča 

PaedDr. Silvia Chochlíková, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu 

 

II Prevádzka materskej školy 
 

Prevádzka MŠ je denne v pracovných dňoch v čase od 6:00 hod. do 16:00 hod. 

V čase vedľajších prázdnin a z organizačných a iných závažných dôvodov, ktoré ohrozujú 

zdravie detí, alebo môžu spôsobiť škody na majetku, môže riaditeľka školy po dohode so 

zriaďovateľom a oznámení rodičom prevádzku prerušiť, alebo obmedziť. 

V čase letných prázdnin sa prevádzka preruší najmenej na tri týždne. Termín tohto prerušenia 

bude rodičom oznámený preukázateľným spôsobom podľa možností spravidla dva mesiace 

vopred. V tomto období sa vykonáva údržba a kompletné upratanie a dezinfekcia 

priestorov. 

 

1 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ 
 

Zápis a prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže prijať dieťa od troch do šiestich 

rokov veku na základepísomnej žiadosti zákonného zástupcu. Mladšie deti sa do MŠ 

neprijímajú z kapacitných dôvodov a zároveň preto, lebo MŠ nemá vytvorené materiálne ani 

personálne podmienky pre ich výchovu a vzdelávanie. 

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré má rok pred plnením školskej dochádzky, dieťa 

s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  dieťa s dodatočne odloženým 

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Ostatné kritériá prijatia: rodičia dieťaťa podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne 

stanovenom riaditeľkou školy, dieťa má v MŠ súrodenca, individuálne potreby dieťaťa ( napr. 

dieťa je sirota, má len jedného rodiča). 

Riaditeľka ZŠ s MŠ  prijíma deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu k začiatku 

nového školského roka. K žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosti do predškolského zariadenia na nasledujúci 

školský rok sa podávajú vždy od 15. apríla do 15. mája príslušného kalendárneho roka. 

Miesto a čas podania žiadostí, zverejní riaditeľka školy do 15. apríla na vývesnej tabuli v MŠ 

a obci, alebo oznámi iným obvyklým spôsobom. 

V materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré: 

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

c) nemá nariadené karanténne opatrenia 

Každé zdravé dieťa bude prijaté najskôr na adaptačný pobyt a dieťa so zdravotným 

znevýhodnením na diagnostický pobyt. Doba adaptačného aj diagnostického pobytu je 
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stanovená na tri mesiace. Rodič bude o zaradení dieťaťa na adaptačný a diagnostický pobyt 

informovaný formou rozhodnutia. Po uplynutí stanovenej doby triedne učiteľky prehodnotia 

s rodičmi úroveň adaptácie dieťaťa. 

 

V prípade, že dieťa v tomto období bude MŠ navštevovať nepravidelne, alebo sa nezadaptuje, 

vyskytnú sa v jeho správaní závažné problémy, ktoré nebolo možné vopred zistiť alebo 

pozorovať, bude  mu dochádzka do MŠ prerušená na žiadosť rodiča  a s rodičom bude 

dohodnutý ďalší postup, o čom bude vykonaný zápis. 

Do MŠ sa môžu prijímať deti so zdravotným znevýhodnením na diagnostický pobyt  za 

predpokladu, že sú vytvorené materiálne aj personálne podmienky a rodič so školou 

spolupracuje. Rodič takéhoto dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a potrebnými dokladmi 

o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie. 

O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. 

 

V prípade, že sa počas dochádzky už prijatého dieťaťa do MŠ objavia nečakané závažné 

zmeny v jeho správaní, v záujme jeho zdravého vývinu a v záujme ochrany bezpečnosti 

a zdravia ostatných detí môže riaditeľka školy po prerokovaní s rodičmi  a nazáklade  ich 

žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas). O 

prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti 

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

 

V prípade voľného miesta a personálnych možností môže riaditeľka školy prijať dieťa aj 

v priebehu školského roka po dovŕšení veku troch rokov. Riaditeľka školy môže na miesto 

dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, prijať iné dieťa, na čas, dokedy 

má prerušenú dochádzku dieťa so zníženou adaptačnou schopnosťou. Zákonný zástupca 

dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou v dostatočnom časovom predstihu - najneskôr 

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

písomne oznámi, či bude dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia 

dochádzky iného dieťaťa, v prípade ak má zákonný zástupca naďalej záujem o to, aby jeho 

dieťa navštevovalo materskú školu, musí v dostatočnom časovom predstihu - najneskôr dva 

týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia 

dochádzky iného dieťaťa do materskej školy podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do 

materskej školy a spolu s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke školy spravidla pri 

zápise do ZŠ, prípadne do konca mája príslušného kalendárneho roka. Súčasťou žiadosti je 

vyjadrenie odborníkov z CPPPaP a ošetrujúceho pediatra. 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

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

osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydanom na tlačive schválenom 

ministerstvom školstva) Vydáva sa na žiadosť rodiča. 
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2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, 

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími 

zamestnancami materskej školy 
 

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

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

pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom  

zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo 

vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Všeobecná deklarácia ľudských práv a Charta práv dieťaťa zaručuje deťom všetky práva a 

slobody. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov sú uvedené v § 144 školského 

zákona. Školský poriadok ich prispôsobuje na konkrétne podmienky materskej školy. Deti sú 

povinné dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa 

nich v škole a na podujatiach organizovaných školou. Všetky požiadavky sú v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 

Dieťa má právo na: 

 bezplatné vzdelávanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky a pre deti s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky,  

 rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 

 úctu k vierovyznaniu a svetonázoru svojich rodičov, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

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

násiliu, 

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti a zdravotný stav, 

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

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

 vzdelávanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom 

zákone, 

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienickom prostredí, 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a 

vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie 

umožňujú,  

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri 

výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

 
 

Dieťa je povinné na úrovni zodpovedajúcej jeho mentálnemu veku: 

 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, 

 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania , 

 dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,  

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia,  

 dodržiavať zásady, ku ktorým je cielene vedené a vychovávané, 



Základná škola s materskou školou                     Udiča č. 248, 018 01 

 

 

 
Tel: 042/43 83 181, e-mail: zssms.udica@gmail.com, www.zsmsudica.webnode.sk, IČO: 36129798 

 

7 

 

 

 

 rešpektovať pokyny pani učiteliek a ostatných zamestnancov MŠ, 

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

a vzdelávanie, 

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

zdravie a bezpečnosť ďalších detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej 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 podľa školského zákona a 

ŠkVP, 

 oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,  

 byť informovaný o zmenách v prevádzke školy a o iných skutočnostiach, ktoré sú pre 

rodiča dieťaťa v MŠ dôležité, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy, 

 vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy (rada školy), 

 právo na informácie týkajúce sa jeho dieťaťa a jeho výchovno-vzdelávacích 

výsledkov, 

 požiadať o prerušenie dochádzky z dôvodu choroby dieťaťa. 

 vyžadovať zo strany všetkých zamestnancov školy komunikáciu podľa zásad slušnosti. 
 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

 rešpektovať a dodržiavať podmienky určené školským poriadkom, 

 aktívne spolupracovať s triednymi učiteľkami a vedením školy pri riešení výchovno – 

vzdelávacích problémov dieťaťa, 

 zúčastňovať sa zasadnutí rodičov a o dieťa prejavovať záujem, 

 v domácom prostredí vytvoriť pre dieťa podmienky vhodné na prípravu  na výchovu 

a vzdelávanie v materskej škole, 

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

vzdelávacie potreby, 

 oznámiť škole svoje číslo telefónu (aj jeho zmenu), na ktorý škola oznámi prípadné 

ochorenie dieťaťa alebo iné mimoriadne skutočnosti, 

 zabezpečiť, aby dieťa nenosilo do školy nebezpečné predmety a hračky,  

 nenosiť dieťaťu do školy žiadne jedlo a pitie (ani ovocie), 

 nedávať dieťaťu do školy žiadne lieky ani výživové doplnky stravy (vitamíny),  

 komunikovať so všetkými zamestnancami školy podľa zásad slušnosti, 

 počas akcií organizovaných v priestoroch MŠ, ako aj počas akcií mimo MŠ pre 

rodičov a deti preberá zodpovednosť zákonný zástupca dieťaťa. Rodič je povinný 

vyzdvihnúť si dieťa na určenom mieste a v určený čas. Ak sa so svojím dieťaťom po 

prevzatí od učiteľky naďalej zdržiava v priestoroch MŠ alebo na školskom ihrisku, je 

plne zodpovedný za jeho bezpečnosť a činy, 

 oboznámiť sa s príslušnými vnútornými predpismi školy a dodržiavať ich, 

 informovať materskú školu o zmene zdravotného stavu dieťaťa, jeho 
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zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli 

mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

 v prípade o súdnom nariadení zvereného dieťaťa do starostlivosti jedného 

z rodičov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný informovať materskú školu, 

 v prípade, že dieťa je začlenené (individuálne integrované) do bežnej triedy MŠ 

aktívne spolupracovať s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, 

 bezodkladne oznámiť triednej učiteľke neprítomnosť dieťaťa v MŠ, 

 písomne oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa, ak jeho neprítomnosť trvá dlhšie ako 

3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, a predložit potvrdenie od lekára, ak je dieťa 

neprítomné z dôvodu ochorenia, 

 po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní predložiť vyhlásenie  

o bezinfekčnosti domáceho prostredia, ktoré nie je staršie ako 1 deň, 

 pravidelne uhrádzať príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a na 

úhradu stravy v materskej škole, 

 nerušiť priebeh výchovno-vzdelávacích aktivít, 

 rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po 

prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa 

komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo 

riaditeľky materskej školy, 

 rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné 

elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím 

osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov 

aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej 

školy), 

 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dosiahnutí veku. 

 

3 Povinnosti pedagogických zamestnancov 
 

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu, (§ 144 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o 

zdravotnom stave detí a výsledky psychologických vyšetrení a 

špeciálnopedagogických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku, 

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich 

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, 

 poskytovať dieťaťu, alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú 

pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, 

 informovať dieťa, alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a 

vzdelávania 

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

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

škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu 

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

rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť 
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dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť), 

 zachovávať neutralitu, t j. aj počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu 

rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch 

a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a  v prípade potreby poskytnúť nezaujaté, vecné 

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

 rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len 

rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je 

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

materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení 

predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa 

stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; 

materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného 

opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované, 

 v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných 

zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, poučiť rozvedených rodičov o tom, že 

materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý 

má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať. 

 

4 Dochádzka detí do materskej školy 
 
Rodič privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 8.00 hod. a prevezme ho do 16,00 hod. Rodič 

dieťa odovzdá osobne učiteľke, nesmie ho poslať zo šatne samotné, informuje učiteľku pravdivo 

o jeho zdravotnom stave, prípadne o zmene v jeho správaní. Spôsob dochádzky a preberanie dieťaťa 

vyznačí rodič na začiatku školského roka v dotazníku, iné požadované odchýlky od bežných 

podmienok dochádzky a stravovania konzultuje s riaditeľkou školy. 

V odôvodnených prípadoch (z dôvodu vyšetrenia u lekára, návštevy logopéda a vážnych rodinných 

dôvodov) je možné dohodnúť dochádzku dieťaťa aj v priebehu dňa, avšak nesmie dôjsť k narušeniu 

činnosti ostatných detí. 

Pedagogický zamestnanec odmietne prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na 

prijatie do detského kolektívu (zvýšená teplota, nádcha, kašeľ, hnačka...). Zistenú skutočnosť písomne 

poznačí do záznamov ranného filtra. 

 

5 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ 
 

Vopred známu neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič deň vopred. Ak 

dôjde k nepredvídanej udalosti, je možné dieťa zo stravy odhlásiť aj v aktuálny deň do 7.00 

hod. ráno do Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou v Udiči na tel. č. 43 

83 481. Ak tak rodič nestihne urobiť, obed si v tento deň môže vyzdvihnúť do obedára. 

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie (ďalej len „písomné vyhlásenie“), ktoré v súlade s § 24 ods. 8 

zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do 

materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní, 

nesmie byť staršie ako jeden deň.  

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

oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä: 
- choroba, 

- prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

- mimoriadne udalosti v rodine alebo 
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- účasť dieťaťa na súťažiach. 

 

Ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný 

zástupca. Ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu 

ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného 

zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu. 

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so 

starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate 

dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že 

dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 

ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). 

Ak rodič do 10 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom 

opakovane poruší školský poriadok materskej školy, riaditeľka školy po predchádzajúcom 

písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej 

školy. 

 

Ak dieťa svojím správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných detí, riaditeľka školy po 

predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o použití ochranného 

opatrenia vo výchove – odporučiť zákonným zástupcom dieťaťa návštevu CPPPaP alebo 

ŠCPPP. 

 

6 Úhrada nákladov spojená s hmotným zabezpečením v materskej 

škole 
 

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením v predškolskom zariadení uhrádza rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu 

vyživovaciu povinnosť na základe rozhodnutia riaditeľky školy. Výšku poplatku pre aktuálny 

školský rok stanoví zriaďovateľ VZN obce. 

 

Podmienky odpustenia príspevku v MŠ stanovuje §28 ods.7-8 Z. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne: 

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v stanovenom termíne na 

obec, ktorá formou súpisu informuje o tejto skutočnosti školu, 

c) ktoré je umiestnené v MŠ 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 tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

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

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 
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Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole sa uhrádza poštovou poukážkou, 

prevodným príkazom alebo internetbankingom vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. 

Doklad o zaplatení (ústrižok výpis z účtu) odovzdá rodič triednej učiteľke do 15 dňa v 

mesiaci. V prípade neuhradenia školného do 20 dňa v mesiaci, dieťa v nasledujúci deň 

nebude prijaté do MŠ. 

Rodič je povinný uhradiť aj príspevok na stravovanie dieťaťa a to vždy mesiac vopred, 

najneskôr do 20. dňa v mesiaci, pričom doklad odovzdá obdobným spôsobom. 

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle VZN vydaného obcou Udiča môže riaditeľka 

školy po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

 

III Vnútorná organizácia materskej školy 
 

Organizácia výchovy a vzdelávania je vypracovaná v zmysle zákona 245/2008 (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 306/2008 a 308/2009 o materskej 

škole v súlade s podmienkami školy. Každoročne sa aktualizuje. 

 

Príchod a odchod detí  
 

Do priestorov MŠ rodičia privádzajú deti výlučne hlavným vchodom budovy školy. V čase 

od 6:00 do 7:00 hod. sa deti schádzajú v jednej triede, o 7:00 sa delia do svojich tried. Dieťa 

odovzdáva jeho zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba službukonajúcej učiteľke. 

Na popoludňajší odpočinok a popoludňajšie hry a hrové činnosti sa deti všetkých tried spájajú 

a delia do dvoch tried s celodennou starostlivosťou, kde zotrvajú až do odchodu domov. 

Rušiť prevádzku a činnosť materskej školy po 8:00 je neprípustné. 

 

Rodičia si môžu svoje deti vyzdvihnúť v čase: 

 

od 12:00 do 12:30   poldenná výchova a vzdelávanie s obedom 

od 14:45 do 16:00   celodenná výchova a vzdelávanie 

V čase od 8:00 do 12:30 a od 12:15 do 14:45 bude vchod MŠ zamknutý z dôvodu 

zabezpečenia nerušenej prevádzky a bezpečnosti detí . Za uzamknutie vchodu MŠ je 

zodpovedná upratovačka MŠ. 

V prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti, 

(epidémia chrípky, iných infekčných ochorení) môže riaditeľka školy z dôvodu šetrenia 

finančných prostriedkov a energií rozhodnúť o spojení tried, pričom dbá na 

zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania a bezpečnosť detí. 

 

V prípade min. počtu 10 detí prijatých na poldennú výchovu a vzdelávanie ne možné vytvoriť 

1 triedu s poldennou výchovou a vzdelávaním. 

 

Preberanie detí 
 

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

rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho strieda v práci. Na prevzatie 

svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté 

dieťa, nie mladšie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, 
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ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá ( § 7,ods.8 Vyhlášky MŠ SR 306/2008, v znení 

vyhlášky 308/2009 o materskej škole). 

 

Splnomocnenie musí obsahovať: 

- meno a priezvisko dieťaťa, triedu MŠ, 

- meno a priezvisko preberajúcej osoby, bydlisko, číslo OP, 

- podpisy a súhlas rodičov. 

 

Ak preberá celý rok z MŠ dieťa tá istá osoba, splnomocnia ju rodičia k preberaniu na celý 

školský rok a splnomocnenie odovzdajú zástupkyni MŠ. 

Za odovzdávanie detí povereným osobám je v plnej miere zodpovedná službukonajúca 

učiteľka MŠ.  Bez písomného splnomocnenia učiteľka dieťa inej osobe ako je rodič  

nevydá. 

Učiteľka môže takisto odmietnuť odovzdať dieťaťa, ak zistí že zákonný zástupca alebo 

osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní, sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 

látok. Vtedy telefonuje inej splnomocnenej osobe poverenej na prebratie dieťaťa, oznámi to 

riaditeľke, prípadne telefonicky oznámi túto skutočnosť na polícii. V prípade, ak má materská 

škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo 

iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu 

riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení 

zákonného zástupcu  v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o 

tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately. 

V prípade, že si rodič do 16,00 hod. nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka: 

- telefonicky kontaktuje rodiča a postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie 

dieťaťa a čaká v MŠ, 

- ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, učiteľka urobí záznam do ranného 

filtra a bude 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 služobné času 

zamestnancov. 

Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov. 

 

Ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobu prevádzky školy, bude dieťa z MŠ po 

predchádzajúcom písomnom upozornení vylúčené.  

 

Rodičia detí dávajú k dispozícii škole svoje kontakty na účely komunikácie - osobné 

telefónne čísla, ktoré sú využívané v súlade so znením zákona 428/2004 Z.z. o ochrane 

osobných údajov len v prípade ochorenia dieťaťa  alebo v prípade, že si dieťa rodič 

nevyzdvihne po skončení prevádzky školy tak, ako je vyššie. 
 

Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov je zakázané po 

prebratí dieťaťa rodičom od učiteľky, aby sa rodič aj dieťa naďalej zdržiavali  medzi inými 

hrajúcimi sa deťmi.  Ak rodič (zákonný zástupca) preberie dieťa od učiteľky a ďalej sa 

zdržiava v priestoroch školy, a to z dôvodu účasti na akcii organizovanej školou alebo z iných 

dôvodov, preberá tým zodpovednosť za svoje dieťa i za skutky svojím dieťaťom uskutočnené. 
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Organizácia činnosti v šatni 
 

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí v spolupráci s učiteľkami vedú deti k samostatnosti 

a poriadkumilovnosti pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek. Rodič je povinný 

zabezpečiť pre svoje dieťa čisté náhradné základné oblečenie podľa ročného obdobia 

(bielizeň, pančušky, tepláky, ponožky...). Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatní 

zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ. 

 

Organizácia činnosti v umyvárni 
 

Prvá trieda má samostatný prístup do umyvárne, druhá a tretia používajú umyváreň spoločnú. 

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, deti s celodenným pobytom v materskej škole aj 

zubnú pastu a zubnú kefku – všetko označené. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie 

hrebeňov, čistú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. 

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

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

uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných 

a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy. Pokiaľ dieťa potrebuje 

navštíviť toaletu individuálne počas edukačnej činnosti, učiteľka sleduje jeho pohyb a dbá, 

aby sa včas vrátilo. 

 

Organizácia stravovania 
 

Deti MŠ sa stravujú v priestoroch výdajnej jedálne. Hlavné jedlo sa prenáša zo školskej 

jedálne ZŠ v hygienicky nezávadných  termonádobách schválených RÚVZ a určených 

výlučne na tento účel. 

Raňajky, desiatu a olovrant pripravuje zodpovedná pomocná kuchárka vo výdajnej jedálni 

MŠ. 

Medzi raňajkami a hlavným jedlom je deťom podávané ovocie – desiata.  

Deti, ktoré navštevujú MŠ na celodennú dochádzku poberajú tri jedlá – raňajky, obed, 

olovrant. Deti, ktoré dochádzajú do MŠ na poldennú dochádzku poberajú dve jedlá – raňajky, 

obed. 

Čas podávania stravy: 

raňajky:  od 8:00 do 8:30 

obed:  od 11:15 do 12:45 

olovrant:  od 14:15 do 14:45 

 

Za dodržanie predpísanej hmotnostnej normy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá 

pomocná kuchárka, ktorá sa riadi pokynmi riaditeľky školy a vedúcej zariadenia školského 

stravovania. Ďalej zisťuje počet stravníkov a zabezpečuje pitný režim pre deti. 

Za organizáciu a výchovný proces pri jedení zodpovedajú učiteľky MŠ. Učiteľky vedú deti 

k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú 

individuálny prístup k deťom. 

Deti vo veku 3 –4  rokov používajú pri jedle lyžicu a vidličku, deti vo veku 5 – 6 rokov 

kompletný príbor. 

  



Základná škola s materskou školou                     Udiča č. 248, 018 01 

 

 

 
Tel: 042/43 83 181, e-mail: zssms.udica@gmail.com, www.zsmsudica.webnode.sk, IČO: 36129798 

 

14 

 

 

Pobyt detí vonku 
 

Učiteľky organizujú edukačné aktivity tak, aby deti denne trávili vonku čo najviac času. 

Deti je potrebné na pobyt vonku riadne pripraviť, poučiť ich o možných hrozbách, 

upozorniť na bezpečnosť a vhodne obliecť( v prípade potreby vhodná sezónna obuv, 

pokrývka hlavy, pršiplášť,...). Na vychádzke sú prítomné obidve učiteľky s každou 

triedou. 

 

Školský dvor – areál školy a školského detského ihriska 

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú činnosť. Venuje 

im zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov zástupkyne a riaditeľky materskej 

školy.  Priestor, kde sa deti na  pobyte vonku budú zdržiavať je povinná vizuálne 

skontrolovať – uzatvorenie brán, výskyt nebezpečných predmetov... a zabezpečiť ich 

odstránenie. 

 

Vychádzka – mimo areálu školy 

Opustenie areálu školy učiteľky hlásia zástupkyni pre MŠ, v prípade jej neprítomnosti 

riaditeľke školy. Na vychádzke mimo areálu školy používajú deti reflexné vestičky a učiteľka 

STOP terčík. Jedna učiteľka ide vždy posledná a vizuálne má všetky deti pod kontrolou. Pri 

predchádzaní cez komunikáciu sa učiteľky dôsledne riadia pravidlami cestnej premávky, 

chránia zdravie a bezpečnosť detí. Dávajú znamenie zdvihnutou rukou a používajú terč na 

zastavenie premávky. Na vozovku vchádza učiteľka prvá a odchádza z nej posledná. 

 

Organizácia odpočinku 
 

Po obede deti vykonajú pod dozorom učiteľky hygienu a na popoludňajší oddych sa  

prezliekajú do pyžama.  Pyžamo pre svoje dieťa zabezpečuje rodič a podľa pokynov učiteľky 

(2xmesačne) zabezpečí jeho opratie. Učiteľka skontroluje, aby deti nemali na ležadle v ústach 

jedlo, resp. iné drobné predmety (skladačky, žuvačky a pod.) Zabezpečí pravidelné vetranie 

spálne tak, aby nebolo ohrozené zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, vždy ich 

má pod dohľadom a individuálne pristupuje k ich potrebám. Počas odpočinku, ak jej to 

situácia umožňuje, sa učiteľka môže venovať štúdiu odbornej literatúry, príprave pomôcok, 

triednej dokumentácii a písomnostiam. 

Všetky deti musia odpočívať min. 30 minút. Pre deti, ktoré následne nemajú potrebu 

odpočinku, zabezpečí učiteľka kľudovú činnosť tak, aby nerušili spiace deti. 

 

Krúžkové a ostatné aktivity 
 

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje pod vedením pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ, 

pedagógov ZUŠ a lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Krúžková 

činnosť detí rozvíja talent a nadanie detí. Krúžky pracujú podľa podrobného plánu práce  pre 

určený školský rok. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné 

učiteľky, alebo kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke 

školy na schválenie plán činnosti. 

Vedúci krúžku, alebo mimotriednej aktivity je počas celého trvania zodpovedný za zdravie a 

bezpečnosť zverených detí. Pred jeho začatím si deti vyzdvihne v triedach u triednych 

učiteliek a po jeho skončení ich opäť osobne odvedie do kmeňových tried alebo ich priamo 
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odovzdá zákonným zástupcom. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného 

súhlasu zákonného zástupcu  v popoludňajších hodinách. Všetky krúžkové aktivity začínajú 

svoju činnosť od 1.októbra a končia 31.mája. Poplatky za krúžky je potrebné vyplatiť podľa 

pokynov. Krúžková činnosť MŠ je z hľadiska dodržiavania psychohygieny určená iba pre 

predškolákov. 

 

Doplnkové aktivity MŠ ako výlety, exkurzie, predlavecká príprava.... sa uskutočňujú s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

Predplavecký výcvik - 5 dňový na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

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 vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne 

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

bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky 

dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. 
 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole  
 

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe 

počas školského roka, sa informujú u riaditeľky ZŠ s MŠ. Riaditeľka školy: 

- poučí študentky o BOZP na pracovisku, 

- oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou. 

 

Organizácia počas letných prázdnin 
 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na 

štyri až šesť týždňov. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a 

dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú 

dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva 

mesiace vopred. Počas školských prázdnin je prevádzka materskej školy riadne zabezpečená 

na dobu  prvých 2 júlových týždňov a potom od posledného augustového týždňa, avšak v 

prípade, že rodičia odhlásia prevažnú väčšinu detí z materskej školy a písomne odsúhlasia jej 

dočasné prerušenie, môže byť materská škola s vedomím zriaďovateľa uzatvorená. 
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IV  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich 

ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 

násilím  
 

Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí 
 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie 

zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy v čase od prevzatia dieťaťa od rodiča až do odovzdania rodičovi 

alebo ním splnomocnenej osobe. 

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

všeobecne záväznými predpismi, najmä §7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 a 308/2009 

o materskej škole a § 153 a 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Za 

dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle prevádzkového poriadku a predpisov na 

ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci MŠ a to v rozsahu 

im určenej pracovnej náplne a Prevádzkového poriadku MŠ, ktorý schválil RÚVZ. 

Z bezpečnostných dôvodov je zakázané deťom nosiť do MŠ prstienky, náhrdelníky, náušnice 

(len uzamknuté), hračky, žuvačky a predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť 

detí.  

V prípade úrazu dieťaťa učiteľka postupuje podľa presných dohodnutých postupov 

zamestnávateľa a vedie evidenciu úrazov detí. 
 

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom a internými pokynmi 

riaditeľky materskej školy s cieľmi: 

Zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich samé ani počas spánku. 

 
Viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce a iných predpisov, 

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

ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. na lyžiarskom 

výcviku, plaveckom výcviku, exkurziách a výletoch, v škole v prírode, pri zážitkovom učení 

a pod.), 

dodržiavať stanovené metodické postupy, spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, s 

triednym učiteľom, viesť deti k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane 

zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.  

 

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne:  

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

zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru, zamykať priestory, kde sú uložené 

čistiace prostriedky, odkladať ich z dosahu detí, odomykať a zamykať vstupné dvere do 

budovy podľa režimu dňa v zmysle smernice o ochrane majetku, starať sa o školský areál, 

starať sa o čistotu a schodnosť prístupových chodníkov.  

Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu. 

 

Vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov, na vychádzke nemôže 

mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí 

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

dozor, riaditeľka zabezpečí na požiadanie učiteľky ďalšieho zamestnanca materskej školy, 



Základná škola s materskou školou                     Udiča č. 248, 018 01 

 

 

 
Tel: 042/43 83 181, e-mail: zssms.udica@gmail.com, www.zsmsudica.webnode.sk, IČO: 36129798 

 

17 

 

 

 

ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi vo veku od troch do 

štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy 

za prítomnosti dvoch zamestnancov. 

Dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť resp. si 

poškodiť zdravie ( ostré predmety, čistiace prostriedky, lieky a pod.).  

Dodržiavať ranný filter, prijímať deti zdravé bez príznakov akútneho ochorenia (nádcha, 

zvýšená teplota, kašeľ, zápal očných spojiviek). Prevzatie dieťaťa môže pedagogický 

zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej 

školy. Po zistení ochorenia dieťaťa počas pobytu v MŠ, učiteľka zavolá zákonnému 

zástupcovi dieťaťa a ten je povinný si dieťa z MŠ vyzdvihnúť v čo najkratšom čase. 

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

 

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do 

materskej školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred 

prijatím dieťaťa do materskej školy, 

b) zabezpečiť, aby službukonajúca učiteľka prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na 

základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,  

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky 

akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu 

dieťaťa. V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. učiteľka materskej 

školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný 

na prijatie do materskej školy. 

Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho 

izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a 

informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo 

navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou 

zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma a 

zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.). Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri 

zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy, nie je lekár 

povinný uvádzať podrobný opis zdravotného stavu dieťaťa, iba potvrdenie o zdravotnom 

stave dieťaťa. Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie o 

zdravotnom stave dieťaťa, ktoré učiteľka materskej školy odmietla prevziať po zistení, že 

jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy (na základe realizácie 

ranného filtra). Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom 

absolvuje lekárske vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa 

potvrdením od lekára)  alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou. 

 

Učiteľky materskej školy nie sú oprávnené podávať žiadne deťom lieky. Lieky je možné 

podať iba v prípade, že ide o život zachraňujúce lieky a len ak donesie rodič potvrdenie od 

lekára s presným dávkovaním a zabezpečí školenie o podávaní život zachraňujúcich liekov a 

možných následkoch všetkým pedagogickým zamestnancom. 

 

Dôsledne dodržiavať hygienické návyky u detí, pravidelne vetrať, dodržiavať pitný režim. 

 

Osobné veci (kabelky, tašky, odev, obuv) odkladať na vyhradené miesto mimo dosah detí – v 

šatni zamestnancov. 

 

Učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej pracovníčke, 

rodičom, resp. poverenej osobe na základe splnomocnenia, mali by to byť dospelé osoby, 



Základná škola s materskou školou                     Udiča č. 248, 018 01 

 

 

 
Tel: 042/43 83 181, e-mail: zssms.udica@gmail.com, www.zsmsudica.webnode.sk, IČO: 36129798 

 

18 

 

 

 

ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod vplyvom alkoholu. Na prevzatie 

dieťaťa  môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, no 

zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba. 

 

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických 

zamestnancov takto: a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického 

zamestnanca, 

b) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu vyhlášky MŠ SR. č. 305/2008 Z. 

z. o škole v prírode, v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 204/2015 Z. z. - 1 e) 

na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej 

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

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe ročného plánu práce školy, 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. 

 

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti 

možnosti použitia deťmi. 

 

Po všetkých schodiskách deti chodia v jednom rade za sebou a pridržiavajú sa zábradlia.  

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov, napr. rozšírený výskyt chrípky a pod. 

sa materská škola riadi nariadeniami zriaďovateľa, prípadne príslušného úradu verejného 

zdravotníctva. 

  

Ak učiteľka zistí, že predmety dostupné deťom sú poškodené zabezpečí ich odstránenie 

osobne, alebo to oznámi prevádzkovej zamestnankyni. 

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, 

ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty, ani neprimerané 

inhibičné metódy výchovy. 

  

Učiteľka nedopustí, aby neznáme osoby fotografovali a filmovali deti počas pobytu detí v 

materskej škole bez súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

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

spôsobom. Úraz zapíše do filtra(záznamu o školskom úraze) a dá podpísať zákonnému 

zástupcovi. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý musí ošetriť lekár skontaktuje sa s rodičom a dohodne 

sa na ďalšom postupe. Upozorní riaditeľku školy, tá zabezpečí pracovníka, zodpovedného za 

BOZP a spíšu Záznam o registrovanom úraze, ktorý dá podpísať aj rodičovi dieťaťa .Ak je 

rodič nezastihnuteľný, učiteľka odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom. 

Každý úraz zapíše do Ranného filtra a dá podpísať rodičovi. 
 

Rodič, ktorý zistí zistí výskyt vší v domácom prostredí, je povinný túto skutočnosť 

oznámiť v materskej škole. Ak výskyt vší zistí učiteľ, upovedomí rodiča, ktorý je povinný si 

dieťa okamžite prevziať z MŠ a následne vykonať dezinsekciu (zneškodnenie lezúcich vší a 

hníd účinným dezinsekčným prostriedkom). Dezinsekciu je nutné vykonať ale i v celom 
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kolektíve. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyprať. Matrace, žinenky používané v MŠ je 

potrebné postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom 

slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať. Predmety prichádzajúce do priameho styku s 

vlasatou časťou hlavy je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do 

roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín). Dieťa nenavštevuje školský kolektív až do 

úplného vyčistenia. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. 

Učiteľka aj rodič vykonáva pravidelne prehliadku vlasov po výskyte . Ak sa do 21 dní od 

výskytu vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené. 

 

V celom areáli materskej školy je prísny zákaz fajčenia! 
 

Všetci zamestnanci sú povinní za sebou zamykať dvere v určených časoch., aby sa 

zamedzil vstup cudzích osôb do budovy. Brány odomyká a zamyká po prevádzke MŠ určený 

prevádzkový zamestnanec. 
 

Prijaté opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 
 

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

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru ( Nenič svoje múdre telo ). 

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

život a zdravie.  

 Zákaz fajčenia v celom areáli MŠ, zákaz užívania alkoholu v celom areáli MŠ. 
 

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 
 

Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami a celá budova ZŠ s MŠ je zabezpečená 

alarmom. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude 

požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa 

to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.  Pokiaľ škoda 

vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných 

zástupcov dieťa nebude požadovať. 

Kľúče od jednotlivých učební  má riaditeľka školy, učiteľky MŠ, prevádzkoví zamestnanci a 

osoby poverené odomykaním a zamykaním. V priebehu prevádzky materskej školy 

upratovačka zodpovedá za uzamknutie vchodu. 

 

V priestoroch materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek 

pohyb cudzej osoby zakázaný 

 

Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na 

vopred určené, uzamykateľné miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v 

rozsahu uvedenom v dohode 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 materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 
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Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka 

podľa rozpisu. 
 

Postup pri porušovaní školského poriadku  
 

Pokiaľ dochádza k porušovaniu, prípadne nedodržaniu tohto ŠP je potrebné preukázateľnou 

formou upozorniť rodičov na porušovanie ŠP.  

Pokiaľ sa porušenie opakuje, je možné po opakovanom preukázateľnom porušení pristúpiť k 

sankciám a to až k vydaniu rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ v súlade s § 5 

ods. 14 písm. d) 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. 
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Záverečné ustanovenia 
 

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

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

doplnení niektorých zákonov, - zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákonom č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. 

z. o materskej škole, 

- vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. 

podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež Vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 

- vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej 

škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 308/2009 Z. z. 

- všeobecne záväzným nariadením Obce Udiča o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí na úhradu výdavkov v materskej škole a v školskej jedálni 

- Pracovným poriadkom pre pedagogických, odborných a nepedagogických  

zamestnancov Základnej školy s materskou školou Udiča 
 

Tento vnútorný poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou školy ,schválený riaditeľkou školy a 

nadobúda účinnosť dňom 13. 9. 2018. 

 

 

 

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy 

 

Príloha školského poriadku tvorí: 

Dodatok č. 1– Podmienky účasti zákonného zástupcu v MŠ 

Dodatok č. 2 -  Prevencia a riešenie pedikulózy 


