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Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský  poriadok  materskej  školy  vydáva  riaditeľka  Materskej  školy  Košická  40  Senec 

v zmysle & 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov.

Školský poriadok materskej školy  je vypracovaný: 

  v zmysle zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov

 zákona NR SR č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon NR SR č. 245/2008 

Z. z. 

 zákona  NR  SR  č.  126/2006Z.z.  o verejnom  zdravotníctve  a o zmene  a doplnení 

neskorších zákonov

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 zákona NR SR č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 355/2007

 vyhlášky  MŠ  SR  č.  308/2009,  ktorou  sa  mení  vyhláška  MŠ  SR  306/2008  Z.  z. 

o materskej škole

 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre 

deti a mládež

 MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská

 MZ  SR  č.  533/2007  o podrobnostiach  a požiadavkách  na  zariadenia  spoločného 

stravovania

 Pracovného  poriadku  pre  pedagogických  zamestnancov  a  ostatných  zamestnancov 

škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, s prihliadnutím na špecifické podmienky 

Materskej školy, Košická 40 90301 v Senci.

 &153,  ods.1  zákona NR  SR  č.  245/2008 Z.  z.  o výchove  a vzdelávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Školský zákon)

   (1)  Riaditeľ  školy  alebo  školského  zariadenia  vydá  školský  poriadok  po 

prerokovaní  s  orgánmi  školskej  samosprávy  a  v  pedagogickej  rade.  Školský 

poriadok upravuje najmä podrobnosti:
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a)  o  výkone  práv  a  povinností  detí,  žiakov  a  ich  zákonných  zástupcov  v  škole 

alebo  v  školskom  zariadení  a  pravidlá  vzájomných  vzťahov  a  vzťahov  s 

pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, 

b) o prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia, 

c) o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich 

ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

d)  o  podmienkach  nakladania  s majetkom,  ktorý  škola  alebo  školské  zariadenie 

spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

   (2) Deťom a žiakom sa  so  súhlasom  riaditeľa  školy alebo  školského zariadenia 

umožňuje účasť na súťažiach. 

 (3) Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole alebo 

v školskom zariadení preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, 

deti  a  žiakov  a  informuje  o  jeho  vydaní  a  obsahu  zákonných  zástupcov  detí  a 

žiakov.  
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Časť II.

Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelávanie

a/ Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej kole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich 

rokov  jeho  veku. Ak  je  voľná  kapacita,  je možné  prijať  aj  dieťa  od  dvoch  rokov veku. Na 

predprimárne  vzdelávanie  sa  prednostne  prijímajú  deti    ktoré  dovŕšili  piaty  rok  veku,  deti 

s odkladom  začiatku  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  a deti  s dodatočným  odkladom 

začiatku  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky.  Ostatné  podmienky  prijímania  detí  určí 

riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejnení pred zápisom. Deti sa do 

materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so 

špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a deti nadané.

Do materskej  školy  sa  deti  prijímajú  priebežne  alebo  pre  nasledujúcu  školský  rok. Miesto 

a termín  podávania  žiadostí  pre  nasledujúci  školský  rok  zverejní  riaditeľka  po  dohode  so 

zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejnom mieste spravidla od 15. februára 

do  15.  marca.  Riaditeľ  spolu  s miestom  a termínom  zverejní  aj  kritériá  prijímania  detí  do 

materskej školy. Zápis do materskej školy na školský rok 2017/18 bude v mesiaci máj 2017.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú 

predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a účasti na povinnom 

očkovaní od ošetrujúceho lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno

vzdelávacími  potrebami,  zákonný  zástupca  predloží  okrem  žiadosti  a potvrdenia 

o zdravotnom  stave  dieťaťa  aj  vyjadrenie  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva 

a prevencie.  Naša  materská  škola  vydáva  vlastné  tlačivá  –  Žiadosť  o prijatie  dieťaťa  na 

predprimárne  vzdelávanie,  ale  akceptuje  aj    ostatné  formy  žiadostí,  ktoré  rodič  pri  zápise 

predloží. Žiadosti musia byť podpísané oboma rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa.

Zákonný  zástupca  zdravotne  postihnutého  dieťaťa  predloží  spolu  s prihláškou  a uvedenými 

dokladmi  o zdravotnej  spôsobilosti  aj  vyjadrenie  pediatra  o možnosti  integrácii  dieťaťa. 

K tejto  problematike  predloží  aj  vyjadrenie  špeciálneho  pedagóga  a psychológa,  ktorí  vo 

svojom  posudku  spracujú  aj  návrh  na  zníženie  počtu  detí  v triede,  vzhľadom  na  charakter 

postihnutia dieťaťa. 
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Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický 

pobyt dieťaťa po dohode  rodiča  s riaditeľkou materskej  školy. O forme pobytu  sa  rozhodne 

s prihliadnutím  na  individuálne  osobitosti  dieťaťa  a v záujme  jeho  zdravého  vývinu  môže 

riaditeľka po prerokovaní  s rodičom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej 

školy  (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

Ak dôjde k závažnej zmene zdravotného stavu dieťaťa počas riadnej dochádzky do materskej 

školy, riaditeľka môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt aj dodatočne. 

Ukončiť  dochádzku  dieťaťa  v materskej  škole  môže  riaditeľka  podľa  par.  5  ods.  14  písm. 

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

a doplnení niektorých zákonov.

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

školského roku dostane rodič spravidla do 30. júla príslušného kalendárneho roku. V prípade 

prijímania  v priebehu  školského  roka  sa  táto  doba  skracuje  na  30  dní  odo  dňa  podania 

prihlášky. V rozhodnutí o prijatí riaditeľka môže určiť:

 adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole v maximálnej dĺžke 3 mesiace

 diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole v maximálnej dĺžke 3 mesiace

 prijatie dieťaťa do materskej školy na dobu určitú 

Rozhodnutie  o odklade  začiatku  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  predloží  rodič 

riaditeľke materskej školy do 25. júna. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa 

základnej  školy nedostal, upozorní  riaditeľku materskej  školy na možnosť odkladu začiatku 

plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  dieťaťa  za  účelom  rezervovania  miesta  v materskej 

škole.

Pred  prvým  vstupom  dieťaťa  do  materskej  školy  rodič  predloží  doklad  o aktuálnom 

zdravotnej  stave  nie  starší  ako  5  dní,  podľa  Zákona  NR  SR  č.  126/2006  Z.z.  o verejnom 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, &33, ods. 8 a 9.

b/ Dochádzka detí do materskej školy

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.20 hod. a prevezme ho 

po  14.30  hodine.  Spôsob  dochádzky  a spôsob  jeho  stravovania  dohodne  rodič  s   triednou 

učiteľkou. 
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V prípade  neskoršieho  príchodu  dieťaťa  dohodne  zákonný  zástupca  čas  jeho  príchodu 

a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh edukačných  aktivít. Rodič je povinný svoje 

dieťa  odovzdať  v triede  službukonajúcemu  zamestnancovi  materskej  školy.  Posielať  dieťa 

samé  alebo  ho  nechať  v šatni  je  neprípustné.  Zamestnanci materskej  školy  zodpovedajú  za 

dieťa iba po jeho priamom prevzatí od osoby, ktorá ho doviedla. 

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný 

stav  nie  je  vhodný  na  prijatie  do  kolektívu  detí.  Rodič  je  povinný  toto  rozhodnutie 

rešpektovať. 

Neprítomnosť  dieťaťa  a odhlásenie    zo  stravy  oznámi  zákonný  zástupca  vopred  alebo 

najneskôr do 8.20 h. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa  tak nestane, uhrádza plnú stravnú 

jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Zo stravy treba dieťa ohlásiť  na telefónnom čísle 

pevnej linky materskej školy: 02/4592 3217, nadiktovať meno dieťaťa, označenie triedy, 

kam chodí a trvanie neprítomnosti. Hlásenie sa písomne zaznamenáva. Neprítomné dieťa, 

ktoré  nebolo  telefonicky  alebo  iným  spôsobom  odhlásené,  bude  vedené  ako  keby  bolo 

prítomné.

Potravinová  alergia:  ak  dieťa  trpí  potravinovou  alergiou,  je  nutné  odovzdať  vedúcej  ŠJ 

písomný pokyn ošetrujúceho lekára o obmedzeniach v strave. Podľa závažnosti alergie sa 

každý prípad rieši osobitne. 

Ak neprítomnosť dieťaťa  v materskej škole trvá viac ako 5 dní, po jeho opätovnom nástupe 

zákonný zástupca podpíše písomné vyhlásenie v zmysle NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom 

zdravotníctve  a o zmene  a doplnení  neskorších  zákonov,  &83,  ods.  8  a 9  o bezinfekčnosti 

prostredia. Tlačivá sú  k dispozícii v šatni každého pavilónu. 

Najneskôr  do  14  pracovných  dní  od  začiatku  neprítomnosti  dieťaťa  oznámi  rodič  dôvod 

a predpokladaný  čas  jeho  neprítomnosti.  Ak  je  neprítomnosť  dlhšia  ako  30  po  sebe 

nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne. 

Ak  rodič  do  14  pracovných  dní  neoznámi  riaditeľke  dôvod  neprítomnosti  dieťaťa  alebo 

závažným  spôsobom  opakovane  poruší  vnútorný  poriadok  školy,  riaditeľka  po 

predchádzajúcom  upozornení  rodiča,  môže  rozhodnúť  o ukončení  dochádzky  dieťaťa  do 

materskej školy.
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c/ Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

V zmysle § 28 ods.3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  sa  vzdelávanie  v  materských  školách 

uskutočňuje  za  čiastočnú  úhradu  okrem materských  škôl  pri  zdravotných  zariadeniach.  Za 

pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole  zriadenej  orgánom  miestnej  správy  v  školstve  prispieva 

zákonný  zástupca  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  mesačne  na  jedno  dieťa 

najviac  sumou neprevyšujúcou 15 % sumy životného minima pre  jedno nezaopatrené dieťa 

podľa osobitného predpisu.

Zriaďovateľ  Mesto  Senec  vydal  dňa  14.  decembra  2015  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č. 

7/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v 

základných,  základných  umeleckých  a materských  školách.  Podľa  toho  nariadenia  je  výška 

mesačného  príspevku  na  jedno  dieťa  15.  eur,  príspevok  sa  uhrádza  vopred  do  10.  dňa 

príslušného  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza  kalendárnemu  mesiacu.,  za  ktorý  sa 

platí.  To  znamená,  že  do  10.  septembra  sa  uhrádza  platba  za  september  aj  október  naraz  v 

jednej  sume  vo  výške  30.  eur.  Pri  neuhradení  poplatku  zákonným  zástupcom  za 

predchádzajúce tri mesiace bude dieťa z materskej školy vylúčené z materskej školy.

Tento  príspevok  sa  uhrádza  výhradne  v  hotovosti  u  vedúcej  ŠJ,  následne  zosumarizované 

príspevky  za  dané  mesiace  riaditeľka  vloží  na  príjmový  účet  školy  a  prevedie  na  účet 

zriaďovateľa.

V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a 

doplnkov, & 28 ods. 7 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

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

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

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

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



9

Podľa ods. 8 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,

• 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.

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a) až e), 

materská škola vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok.

Stravovanie v školskej jedálni

Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, zákonný zástupca uhrádza príspevok na stravovanie, v 

hotovosti u vedúcej ŠJ alebo na účet v Slovenskej sporiteľni,  

IBAN: SK2409000000005070250681

Školská jedáleň (§ 140 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov) poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

výživové dávky odporúčané MŠVVaŠ SR.

Materská škola

Stravníci od 26 rokov
Desiata

€

Obed

€

Olovrant

€

Spolu

€

3. pásmo 0,28 0,68 0,23 1,19

Termín úhrady príspevku za stravovanie je do 25. dňa v mesiaci s platbou vždy mesiac 

vopred.
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V prípade,  že  zákonný  zástupca  neuhradí  uvedený  príspevok  v stanovenom  termíne 

riaditeľka  materskej  škola  môže  po  predchádzajúcom  písomnom  upozornení  rodiča 

rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupov v materskej škole, 

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami materskej školy

a/ Práva a povinnosti detí materskej školy

Dohovor o právach dieťaťa mení postoj  spoločnosti k dieťaťu. Deti musia byť chápané ako 

nositelia práv, a nie ako majetok rodičov. Mnohí rodičia sa nedokážu stotožniť s konceptom 

práv detí, chápu ho ako hrozbu pre stabilitu rodiny a zdôrazňovanie príliš veľkej nezávislosti 

detí. Dohovor však nemá v úmysle ani jedno ani druhé.

Vychádzame  zo  všeobecnej  deklarácie  ľudských  práv  a  tých  jej  bodov,  ktoré  sa  dotýkajú 

života v škole : 

Máš právo chodiť do školy. 

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam 

a základným slobodám. 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale 

aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 

Končí tam, kde sa začína sloboda iných. 

Dohovor sa týka celej škály ľudských práv, ale podčiarkuje tie práva, ktoré UNICEF označuje 

ako „tri P“ – zabezpečenie, ochrana, účasť (v angličtine – provision, protection, participation).

Deti majú právo na zabezpečenie určitých istôt alebo služieb, počnúc menom a národnosťou, 

až  po  zdravotnú  starostlivosť.  Majú  právo  na  ochranu  pred  mučením,  vykorisťovaním, 

svojvoľným zadržiavaním alebo neodôvodneným odopretím rodičovskej starostlivosti. 
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Zároveň majú  právo podieľať  sa  na  rozhodnutiach,  ktoré  sa  týkajú  ich  života  ako  aj  života 

komunity, v ktorej žijú.

Dohovor o právach dieťaťa sa opiera o štyri hlavné princípy: 

 Nediskriminácia    znamená  rešpektovať  a  zabezpečiť  práva  každému  dieťaťu  bez 

rozdielu  rasy,  náboženstva,  pohlavia,  majetku,  duševnej  či  telesnej  spôsobilosti, 

veku. Významným momentom je to, že dieťa sa samé môže dovolávať svojich práv 

prostredníctvom rôznych organizácii.

 Najlepšie záujmy dieťaťa  štát sa zaväzuje zabezpečiť dieťaťu takú starostlivosť a 

ochranu,  ktorá  je  nevyhnutná  pre  jeho  telesný  a  duševný  rozvoj.  Inštitúcie  a 

zariadenia,  ktoré  majú  vo  svojej  náplni  starostlivosť  o  deti,  musia  zodpovedať 

štandardom  ustanoveným  úradmi,  najmä  čo  sa  týka  zdravia,  personálneho 

zabezpečenia.

 Právo na zachovanie života a vývin  zdôrazňuje, že každé dieťa má právo na život, 

je potrebné dosiahnuť maximálne možnú úroveň zachovania života a  rozvoja detí. 

Týka  sa  to  zdravotnej  starostlivosti,  očkovania  detí  proti  infekčným  chorobám, 

epidémiám, ako aj povinnej školskej dochádzky. 

 Právo  na  účasť  tento  princíp  zabezpečuje,  aby  sa  dieťa  mohlo  vyjadrovať  ku 

všetkým záležitostiam, ktoré sa ho  týkajú. Názorom detí sa musí venovať patričná 

pozornosť, zodpovedajúca ich veku a úrovni. 

Dohovor o právach dieťaťa obsahuje 41 článkov. Zvlášť vyzdvihujeme články 3. a 5. 

Článok,  3.  zdôrazňuje,  že  záujmy  dieťaťa  musia  byť  prvoradé  “pri  akomkoľvek  konaní 

týkajúcom sa detí.“

Článok  5.  ukladá  povinnosť  rodičom,  či  iným  dospelým  osobám,  že  majú  byť  nápomocní 

dieťaťu pri orientácii a výkone jeho práv.

Povinnosti dieťaťa:

 neobmedzovať  svojim  konaním  právo  ostatných  osôb  zúčastňujúcich  na  výchove 

a vzdelávaní

 dodržiavať školský poriadok materskej školy

 chrániť pred poškodením majetok materskej školy , ktorý využíva 

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

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
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 rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade s predpismi 

b/ Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie podľa Zákona č. 

245/2008  Z.z.,  &144,  ods.  5,  zodpovedajúce  schopnostiam,  zdravotnému  stavu, 

záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznania, svetonázoru, národnosti a etnickej 

príslušnosti. 

 Žiadať,  aby  sa  v rámci  výchovy  a vzdelávania  v škole  poskytovali  informácie 

a vedomosti  v súlade  so  súčasným poznaním  sveta  a v súlade  s princípmi  a cieľmi 

výchovy a vzdelávania podľa zákona  (&144. ods. 6. písm. a).

 Oboznámiť  sa  so  Školským  vzdelávacím  programom  a Školským    poriadkom 

(&144, ods. 6, písm. b).

 Byť informovaný o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa (&144. ods. 

6, písm. c).

Zákonný zástupca je povinný:

 Vytvoriť  pre  dieťa  podmienky  a prípravu  na  výchovu  a vzdelávanie  v škole  (&144, 

ods. 7, písm. a).

 Dodržiavať podmienky výchovnovzdelávacieho procesu svojho   dieťaťa určené 

Školským poriadkom (&144. ods. 7, písm. b).

 Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa (&144, ods. 7, ods. d).

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

Zákonom 245/2008, & 144, ods. 9 a 10.

c/ Indikátory monitorovacieho   systému rozsahu a kvality dodržiavania ľudských práv 

v materskej škole
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 Vybavenosť školy medzinárodnými a národnými dokumentmi  (právnymi   normami), 

implementácia problematiky ľudských práv  do  plánov práce školy.

 Rozpracovanie  otázok  výchovy  a vzdelávania  k ľudským  právam  v pedagogických 

dokumentoch  (učebné osnovy,  vzdelávacie  štandardy,  výchovnovzdelávací  program 

pre materské školy, rámcový výchovnovzdelávací program a pod.) a ich adaptácia.

 Realizovanie  výchovy  a vzdelávania  k ľudským  právam    na  úrovni  didaktických 

materiálov, vzdelávacích médií a spokojnosť používateľov s nimi.

 Dodržiavanie  ľudských  práv  v škole  a spokojnosť  detí  a zamestnancov  s realizáciou 

riešenia ľudských práv.

 Vzdelávanie učiteľov   v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam.

 Hodnotenie vzdelávacích akcií k ľudským právam účastníkmi vzdelávania.

 Hodnotenie vyučovacieho procesu k ľudským právam.

 Hodnotenie  úrovne  vedomostí  a postojov  detí  v oblasti  výchovy  a vzdelávania 

k ľudským právam.

 Zapojenie  detí  a ich  rodičov  do  aktivít  v oblasti  výchovy  a vzdelávania  k ľudským   

právam,  usporiadaných v mimo prevádzkovom čase. 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

a/ Charakteristika materskej školy

Materská škola v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon)  a o zmene    a doplnení  niektorých  zákonov  je    zaradená  do  sústavy  škôl,  ktorá 

zabezpečuje  predprimárne vzdelávanie. V zmysle tohto zákona  materská škola vydáva podľa 

osobitného predpisu osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie    deťom spravidla 

vo  veku  od  troch  do  šesť  rokov  a  deťom  s odkladom plnenia  povinnej  školskej  dochádzky 

a deťom  s dodatočným  odkladom  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky.  Materská  škola 

poskytuje  deťom  možnosť  aj  poldenného  pobytu  so  zabezpečením  predprimárneho 

vzdelávania  spravidla  päť  hodín  denne  v dopoludňajšom  čase.    V tomto  školskom  roku  je 

zaradených 118 detí vo veku od 3 až 6 rokov. 
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Cieľom  materskej  školy  je  podporovať  osobnostný  rozvoj  detí  v oblasti  sociálno

emocionálnej,  intelektuálnej,  telesnej,  morálnej,  estetickej,  rozvíja  schopnosti  a zručnosti, 

utvára  predpoklady  na  ďalšie  vzdelávanie.  Pripravuje  na  život    v spoločnosti  v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola je šesťtriedna. Je umiestnená v účelovej budove, pavilónového typu. Pôvodná 

budova bola postavená v roku 1971, poschodie bolo postavené v roku 2015. Materská škola 

má  5  pavilónov.  Každý  pavilón  má  vlastný  vchod,  jednotlivé  pavilóny  sú  pospájané 

spojovacou chodbou. Pavilóny 1, 2, 3 a 4 tvoria šatne, triedy, spálne s príslušnými priestormi. 

Jedáleň  je  zriadená  v spojovacej  chodbe  budovy.  V Pavilóne  5  sú  na  prízemí  umiestnené 

prevádzkové  a kancelárske  priestory  (riaditeľňa,  kancelária  vedúcej  ŠJ,  šatňa  pre 

prevádzkových  zamestnancov,  sklady,  kuchyňa  s  príslušnými  priestormi,  práčovňa).  Na 

poschodí sa nachádzajú ďalšie dve triedy materskej školy – 5/A a 5/B, ďalej šatňa, jedálenské 

priestory a kancelária. 

Školský dvor sa delí na ľavú a pravú časť, deti majú k dispozícii množstvo atrakcií a podnetov 

k aktivitám.  Na  školskom  dvore  sa  nachádza  podpivničená  budova,  jej  otvorená  časť  slúži 

deťom  pri  pobyte  vonku  na  organizované  činnosti,  v zatvorenej  časti  sa  nachádza  sklad. 

V otvorenej časti majú zamestnanci umožnené odkladať pri nepriaznivom počasí bicykle.  

b/ Zdravotnohygienická charakteristika

Pitná  voda  je  napojená  z  verejného  vodovodu,  kvalita  vody  je  kontrolovaná  v zmysle 

vyhlášky  č.  29  r.  2002  v polročných  intervaloch,  kontrolu  zabezpečuje  Štátny  zdravotný 

ústav.

Odkanalizovanie:  verejná kanalizácia  

Vykurovanie: centrálne – dodávateľ: Veolia Senec a.s., Sokolská 6

Teplá voda: centrálne v materskej škole – ohrievač vody Quadrica                 

Komunálny odpad: vlastné nádoby na odpad, odvoz zabezpečujú Technické

                                    Služby mesta Senec dvakrát týždenne            

Kŕmny odpad: zmluva o odvoze biologického odpadu zo ŠJ s firmou Global Green

c/ Prevádzka v materskej škole

Materská škola je v prevádzke  v pracovných dňoch od 6.20 hod. do 16.45 hod.
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Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa materskej školy: PaedDr. Sidonia Dolezsálová 

Poverená zástupkyňa: Bc. Mária Tondrová

Vedúca školskej jedálne: Mária Gottgeiselová 

Hotovostné platby stravného: denne od 14.30 do 16.45 hod. 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená  na päť  týždňov. Spravidla je 

letná  prevádzka  realizovaná  v mesiaci  júl,  následne  v mesiaci  august  je  materská  škola 

zatvorená. V  tomto období podľa pokynov  riaditeľky MŠ sa vykonáva veľké upratovanie  a   

dezinfekcia priestorov, následne  si zamestnanci školy čerpajú dovolenky podľa plánu.

Prerušenie  prevádzky  oznámi  riaditeľka  materskej  školy  oznamom  spravidla  dva  mesiace 

vopred. 

d/ Organizácia tried v materskej škole a vekové zloženie detí

Pavilón 1 Mravčekovia deti 56 ročné

Pavilón 2 Lienky deti 34 ročné

Pavilón 3 Motýliky deti 3 – 4,5 ročné

Pavilón 4 Včielky deti 45 ročné

Pavilón 5/A Žabky deti 56 ročné

Pavilón 5/B Sovičky deti 56 ročné 

e/ Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

Prevádzka v MŠ sa začína o 6.20 h. v Pavilóne 4 a v Pavilóne 5/B, kde sa deti ráno schádzajú. 

Ďalšie pavilóny sa otvárajú aj zatvárajú postupne: 

Pavilón 1 – od 7.00 do 16.10,  po zatvorení sa deti presúvajú do Pavilónu 4.

Pavilón 2 – od 7.00 do 16.15,  po zatvorení sa deti presúvajú do Pavilónu 4.

Pavilón 3 – od 7.00 do 16.30, po zatvorení sa deti presúvajú do Pavilónu 4.

Pavilón 4 – od 6.20 do 16.45,

Pavilón 5/A od 7.30 do 15.45,  po zatvorení sa deti presúvajú do Pavilónu 5/B.

Pavilón 5/B od 6.20 do 16.45
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f/ Preberanie a odovzdávanie detí 

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.

Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania je možné len na základe 

aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy zákonný zástupca môže písomne splnomocniť 

svoje  dieťa  staršie  ako  10  rokov  alebo  inú,  pedagogickým  zamestnancom  známu  osobu. 

Splnomocnenie sa vypisuje na začiatku školského roka a platí celý školský rok. 

V prípade,  že  zákonní  zástupcovia  majú  súdnym  rozhodnutím,  prípadne  predbežným 

opatrením  obmedzené  preberanie  detí,  je  potrebné  o tom  písomne  informovať  riaditeľku 

materskej školy a taktiež odovzdať fotokópiu úradného rozhodnutia. 

Osoba preberajúca nesmie byť pod vplyvom návykových alebo omamných látok. Ak sa takáto 

skutočnosť stane, učiteľka dieťa odovzdá za prítomnosti svedka, spíše záznam a  upovedomí 

riaditeľku. Po opakovaných situáciách  riaditeľka dá podnet na prešetrenie na príslušný úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny ako podozrenie na zanedbanie starostlivosti o dieťa. 

g/ Organizácia v šatni

Pri  prezliekaní  a  odkladaní  vecí  v šatni    vedú  rodičia  v  spolupráci  s  učiteľkami MŠ  deti  k 

samostatnosti a poriadkumilovnosti. 

Za poriadok a estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy. 

Za hygienu, čistotu a uzamknutie vchodu zodpovedajú upratovačky.

h/ Organizácia v umyvárni

Všetky  triedy  majú  samostatnú,  kompletne  zrekonštruovanú    umyváreň.  Každé  dieťa  má 

vlastný uterák. Dievčatá majú aj vlastný hrebeň, ktorý im zabezpečujú rodičia.

Detské  uteráky  zoberie  vždy  jeden  rodič  v piatok  domov  a po  vypratí  a vyžehlení  vráti 

v pondelok  do  triedy.  Sledovať  pravidelnú  týždennú  výmenu  uterákov  je  povinná 

upratovačka. 

Učiteľky učia deti základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú  organizáciu 

pobytu  detí  v umyvárni,  uzavretie  vody,  spláchnutie  toaliet  a dodržiavanie  príslušných 

hygienických, zdravotných  a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.
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i/ Organizácia v jedálni

Jedlo sa podáva na spojovacej chodbe, ktorá je tomuto účelu prispôsobená. 

Deti:  3  4 ročné používajú pri jedení lyžicu

 4  5 ročné používajú lyžicu a vidličku

 5 – 6 ročné používajú  kompletný príbor

Príbor je povinná prichystať kuchárka a po zjedení polievky príbor deťom rozdávajú učiteľky.

Zelenina  ako  príloha  sa  podáva  na  tanieri  spolu  s jedlom,  uhorkový  a hlávkový  šalát  sa 

podáva zvlášť v miske. Kompót sa podáva takisto zvlášť v miske.

Rozvrh stravovania detí v jedálni

Desiata 8.25 Pavilón 2
            Pavilón 3

Pavilón 5/A

                              8.45 Pavilón 1
                        Pavilón 4

Pavilón 5/B

Obed 11.15 Pavilón 2
            Pavilón 3

Pavilón 5/A

11.45 Pavilón 1
            Pavilón 4

Pavilón 5/B

Olovrant 14.15  Pavilón 2
             Pavilón 3

 Pavilón 5/A

14.35 Pavilón 1
                                                                       Pavilón 4

Pavilón 5/B

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, za  hygienu a kultúru stolovania zodpovedá  vedúca 

ŠJ  Mária  Gottgeiselová    Ďalej  denne  zabezpečuje  zisťovanie  počtu  stravníkov,  informuje 



18

zákonných zástupcov o podávaní jedál a o ich skladbe a nutričnej hodnote a vyberá platby za 

stravu.

Za  organizáciu  a  výchovný  proces  v  jedálni  zodpovedajú  učiteľky  MŠ.  Vedú  deti  k 

základným  návykom  kultúrneho  stolovania,  v  maximálnej  miere  pri  tom  uplatňujú 

individuálny  prístup  k  deťom.  Počas  stravovania  učiteľky deti  nenásilne  usmerňujú,  podľa 

želania  rodičov  aj  prikrmujú. Nenútia  ich  jesť  nasilu. Učiteľky  sa  stravujú  striedavo,  jedna 

učiteľka je vždy pri deťoch, kým druhá sa stravuje. 

Učiteľka  nikdy  nenechá  deti  v jedálni  bez  dozoru.  Ak  sa  na  chvíľu  kvôli  neodkladným 

záležitostiam potrebuje z jedálne vzdialiť, poverí ďalšieho zamestnanca dozorom detí. 

Z bezpečnostných  dôvodov  nie  je  dovolené,  aby  sa  deti  voľne  pohybovali  v jedálni,  nosili   

taniere alebo chodili pre jedlo. Obsluhovať deti jedlom, pomáhať a dokrmovať deti je povinná 

učiteľka.  Odnášať  použitý  riad  a utierať  stoly  je  povinnosťou  kuchárky. O čistotu  podlahy, 

stien a okien v jedálni sa starajú upratovačky. 

Zamestnanci  školskej  jedálne  sa  riadia  osobitným  prevádzkovým  poriadkom  schváleným 

hygienou. Ich hlavná úloha spočíva v príprave stravy a stolovaní. Kuchárka neprikrmuje deti 

a nerobí dozor pri deťoch. Vstupovať do priestorov kuchyne a skladov školskej jedálne je tu 

nezamestnaným osobám (učiteľky, upratovačky) zakázané. Za dodržiavanie tohto predpisu je 

zodpovedná hlavná kuchárka. 

Pitný režim

Za pitný režim v rámci stravovania detí je zodpovedná vedúca ŠJ, kuchárka pripravuje nápoj, 

nachystá do džbánov a učiteľka nalieva do pohárov.  Poháre zbiera a odnáša kuchárka.

Za pitný režim v rámci tried sa starajú učiteľky, chystajú deťom čistú vodu do pripravených 

nádob  a pripravia  poháre  na  jedno  použitie.  V Pavilóne  2,3,4  učiteľka  obsluhuje  deti, 

v Pavilóne 1, 5/A a 5/B sa deti učia obsluhovať samé. 

j/ Pobyt detí vonku

Pobyt vonku zahrňuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Uskutočňuje sa 

v každom ročnom období najviac dve hodiny  dopoludnia (alebo aj popoludní v závislosti od 

dĺžky    pobytu  detí  predškolskom  zariadení)  vonku  s rôznym obsahovým  zameraním.  Pobyt 

vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických 

podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod – 10°C,  nad 30◦C pri vysokom 



19

UV  žiarení  (nad  7)  alebo  pri  nadmernom  znečistení  ovzdušia.  Preto  v jarných  a letných 

mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 

dvakrát  počas  dňa.    V dopoludňajších  hodinách  do  11.30  a v popoludňajších  hodinách  po   

16.00 h.

Počas  pobytu  detí  vonku    je    učiteľka      povinná      zabezpečiť  deťom    plnohodnotnú,       

organizovanú    aj  voľnú  činnosť.  Venuje  deťom  zvýšenú  pozornosť,  dodržiava  požiadavky 

bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  v  zmysle  príslušných  všeobecne  záväzných  právnych 

predpisov a pokynov riaditeľky školy. 

Ak je učiteľka pre neodkladné záležitosti  nútená opustiť školský dvor a zverené deti ( napr. 

umyť  dieťa,  ísť  s dieťaťom  na  toaletu,  ošetriť  úraz  a pod.),  učiní  tak  až  po  odovzdaní  detí 

ďalšiemu zamestnancovi materskej školy. Učiteľka nikdy nesmie nechať deti bez dozoru. 

Pri pobyte na školskom dvore učiteľka dbá, aby deti neliezli na ploty a stromy, neschovávali 

sa za budovu. Dohliada, aby deti  úmyselne neznečisťovali kanalizáciu pieskom a konárikmi 

a neničili kvety. 

Činnosti na pobyt vonku si učiteľky  plánujú. V zmysle bezpečnosti a ochrany zdravia detí si 

jednotlivé  triedy  vymedzia  priestor  na  školskom  dvore  a  každá  učiteľka  sa  venuje  svojej 

skupine detí. 

Zadelenie tried – školský dvor  ľavá strana

Pavilón 1  najprv pobyt na dvore, potom vychádzka

Pavilón 2  najprv pobyt na dvore, potom vychádzka

Pavilón 5/A najprv vychádzka, potom pobyt na dvore

Pavilón 5/B  najprv vychádzka, potom pobyt na dvore

Počas  vychádzok  dodržujú  učiteľky  platnú  legislatívu,  Vyhlášku  č.308/2008  o materskej 

škole. Na vychádzky si deti obliekajú bezpečnostné vestičky, učiteľka pri prechode cez cestu 

používa zastavovací  terčík Na vychádzke jeden pedagogický zamestnanec nemôže mať viac 

ako 21 detí do 4 – 5 rokov, alebo  22 detí starších ako päť rokov. S deťmi vo veku od 3 – 4 

rokov  sa    uskutočňuje  vychádzka  vždy  za  prítomnosti  dvoch  zamestnancov  –  dve  učiteľky 

alebo učiteľka a upratovačka spolu.   

Na  školskom  dvore  sa  nachádzajú  dve  váhové  hojdačky,  dve  veže  so  šmykľavkou,  tri 

hrazdičky,  dva  autobusy,  jeden  pohyblivý  mostík,  päť  pieskovísk,  preliezací  tunel, 

viacúčelová  preliezka  sloník  a  rušeň,  pružinové  hojdačky,  dva  drevené  domčeky,  dve 

kresliace  tabule,  loďka.   O ich údržbu sa  starajú upratovačky a SSŠ. Údržba sa uskutočňuje 

podľa potreby.
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Ministerstvo  zdravotníctva  SR  vydalo  vyhlášku  č.  521/2007  Z.z.  o podrobnostiach 

a požiadavkách  na  pieskoviská,  ktorá  stanovuje  podrobnosti  o požiadavkách  na  čistenie 

a  udržiavanie  pieskoviska  a najvyššie  množstvo  vybraných  indikátorov  mikrobiálneho 

a parazitného  znečistenia  piesku  v pieskoviskách  určeného  na  hranie  detí.    V roku  2014  sa 

uskutočnila  výmena  piesku  vo  všetkých  pieskoviskách.  Pieskoviská  sú  zakryté  vhodnou 

krycou plachtou. Kosenie trávy na školskom dvore vykonáva  SSŠ pravidelne podľa potreby. 

Za vyhrabanie lístia zodpovedajú upratovačky. V zimnom období  upratovačky odhŕňajú sneh 

z chodníkov. 

Školský  dvor  slúži  výhradne  na  pobyt  vonku  v rámci  edukačných  činností  detí  v materskej 

škole. Nie je preto dovolené,  aby na dvore zostávali rodičia so svojimi deťmi po ich prevzatí 

od učiteľky. 

k/ Organizácia v spálni

Každé dieťa má vlastnú posteľnú bielizeň a ležadlo. Za  pravidelnú výmenu posteľnej bielizne 

zodpovedá upratovačka. Raz za dva týždne sa vymieňa posteľná bielizeň, rodič perie a žehlí 

posteľnú bielizeň svojho dieťaťa doma. Pyžamo si deti menia  za čisté každý týždeň.

Dieťa má možnosť aj ranného dospávania. Dĺžka popoludňajšie odpočinku  trvá   približne od 

12.10 hod. do 14.10 hod. 

Deťom, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, sa počas školského 

roka  postupne  skracuje  čas  popoludňajšieho  spánku,  spravidla  polhodina  je  čas  pre  tichú 

relaxáciu  a  počúvanie  rozprávky,  pričom  dieťa  leží  na  karimatke  v uvoľnenom  dennom 

oblečení  a vyzuté.  Potom  deti majú  zabezpečené  individuálne  činnosti,  ktoré  im  pripravuje 

učiteľka tak, aby komplexne rozvíjala všetky oblasti edukačnej skúsenosti. Deti sa nachádzajú 

v triede a sú pod stálym dozorom učiteľky. 

Počas odpočinku učiteľka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. 

Od  odpočívajúcich  detí  neodchádza.  Individuálne  pristupuje  k deťom,  ktoré  nepociťujú 

potrebu spánku. Efektívne využíva pracovný čas počas odpočinku detí na samovzdelávanie, 

zhotovovanie pomôcok, prípravu na prácu.

l/ Krúžková činnosť a iné aktivity v materskej škole
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Krúžková  činnosť  je  organizovaná  v popoludňajších  hodinách  na  základe  informovaného 

súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Za  bezpečnosť  a zdravie  detí  počas  krúžkovej  činnosti  zodpovedá  učiteľ,  ktorý  krúžkovú 

činnosť  vedie.  Preberanie  detí  na  krúžkovú  činnosť  je  možné  len  písomne  na  základe 

prihlášky, informovaného súhlasu  a splnomocnenia zákonného zástupcu dieťaťa. Zapisovanie 

preberania  detí  sa  uskutočňuje  podľa  aktuálneho  zoznamu  s podpisom  preberajúceho 

a odovzdávajúceho  pedagóga.  Za  bezpečnosť  detí  počas  krúžkovej  činnosti  zodpovedá 

vyučujúci.

Ďalšími  pravidelnými  aktivitami  v našej  materskej  škole  môžu  byť  predplavecká  príprava 

a korčuľovanie,  pobyt  detí  v škole  v prírode,  organizované  sú  na  základe  zmluvy 

a informovaného súhlasu rodičov zúčastnených detí. 

m/ Výlet, exkurzia a škola v prírode

Výlet  alebo  exkurzia  sa  organizuje  najviac  na  jeden  deň,  s prihliadnutím  na  bezpečnostné, 

hygienické a fyziologické potreby dieťaťa a v prípade celodenného výletu aj so zabezpečením 

teplého  obeda  pre  deti.  Škola  v prírode  sa  uskutočňuje  v súlade  s Vyhláškou  MŠ  SR  č. 

305/2008 o škole v prírode. Pred uskutočnením výletu, exkurzie alebo školy v prírode vedúci 

pedagogický  zamestnanec  poverený  riaditeľom  organizačne  zabezpečí  priebeh    a prípravu 

týchto  aktivít  vrátane  poučenia  zúčastnených  osôb  a detí  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia. 

Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorý svojím podpisom potvrdia všetky dospelé zúčastnené 

strany.  Rodič  dieťaťa  podpisuje  informovaný  súhlas  zákonného  zástupcu.  Na  výlety 

a exkurzie sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky (vyhláška MŠ SR č. 308/2009 

o materskej škole).

n/ Triedny učiteľ

Riaditeľka materskej školy určí pre každú triedu triedneho učiteľa.

Triedny  učiteľ  zodpovedá  za  úplnosť  a správnosť  pedagogickej  a ďalšie  dokumentácie 

vrátene dokumentácie o deťoch. Triedny učiteľ kontroluje triednu agendu, vytvára podmienky 

pre integrované dieťa so zdravotným znevýhodnením, spolupracuje so zákonným zástupcom 

dieťaťa,  všeobecným  lekárom  pre  deti  a dorast  a s príslušným  poradenským  zariadením. 

Zúčastňuje  sa  operatívnych  porád  zvolaných  riaditeľkou  školy.  Predkladá  materiálne 

požiadavky svojej triedy riaditeľke, tlmočí jej požiadavky rodičov a iné aktuálne problémy za 
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účelom  ich  riešenia.  Zúčastňuje  sa  na  pravidelných  operatívnych  poradách  a tlmočí  ich 

priebeh svojej kolegyni na triede. 

Triedna  učiteľka  vedie  pedagogickú  dokumentáciu    iba  za  seba,  druhá  učiteľka  je  povinná 

triednu agendu viesť obdobne. 

Ak je triedny učiteľ neprítomný dlhšie ako 30 dní, riaditeľ ustanoví za triedneho učiteľa iného 

pedagogického zamestnanca. 

o/ Zabezpečenie zastupovania

1. Ak  sa  pre  rôzne  príčiny  nedá  zabezpečiť  zastupovanie  chýbajúceho  pedagogického 

zamestnanca    iným  pedagogickým  zamestnancom,  potom  pri  splnení  nižšie  uvedených 

podmienok sa deti z triedy chýbajúcej učiteľky rozdeľujú podľa nasledujúcich pravidiel: 

 Po  rozdelení  detí  nesmie  byť  ich  počet  v pavilónoch  1,2,3,4  vyšší  ako  24  detí, 

v P5/A 10 detí a v P5/B 15 detí. 

 Spravidla rozdeľujeme deti z triedy, kde chýba učiteľka. Ak v rovnakom čase je v inej 

triede podstatne menej detí, potom rozdeľujeme deti z tejto triedy. 

 Najmladšiu skupinu detí nerozdeľujeme resp. iba v krajnom prípade. 

Zodpovedná za rozdelenie detí  je  zástupkyňa materskej  školy  (resp.  riaditeľka), ktorá 

po zvážení situácie vydá potrebné pokyny. Učiteľky plne rešpektujú jej rozhodnutia.

 Ak je počet detí v celej materskej škole spolu 96 a menej, deti sa môžu rozdeliť do 4 

tried

 ak je počet detí v materskej škole spolu 72 a menej, deti sa rozdeľujú do troch tried

 ak je počet detí vo všetkých pavilónoch spolu 48 a menej, deti sa rozdeľujú do dvoch 

tried

 ak je počet detí vyšší ako 96, rozdeľovanie je neprípustné, v tomto prípade zastupuje 

iný pedagogický zamestnanec, uplatňujú sa pritom pravidlá určené nižšie v bodoch 2 

a 3.

Rodičov informuje učiteľka o rozdelení svojej triedy písomne na vchodových dverách 

pavilónu. 

2. Prvé dva dni zastupuje učiteľka, ktorá  je s chýbajúcou učiteľkou na triede, potom každá 

učiteľka po jednom dni v týždni, ak sa navzájom nedohodnú kolegyne inak.
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3. Učiteľku,  ktorá  je  v triede  s riaditeľkou,  zastupujú    učiteľky  od  10.00  hodiny  resp.  do 

12.45 hod. Riaditeľka nemá nárok na priznanie nadčasových hodín. Riaditeľku  zastupuje 

spravidla učiteľka, ktorá je s ňou na triede. Pokiaľ ide o dlhodobé zastupovanie platí bod 

č. 1.

Článok 4

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany 

pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

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

všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,  zmysle  Zákona    NR  SR  č.  245/2008  Z.  z. 

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

NR SR č. 126/2006 Z.z, o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení neskorších zákonov, 

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

a doplnení  niektorých  zákonov, Vyhlášky MŠ SR  č.  308/2009  o materskej  škole, Vyhlášky 

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

MZ  SR  č.  521/2007  Z.z.  o podrobnostiach  a požiadavkách  na  pieskoviská,  MZ  SR  č. 

533/2007  o podrobnostiach  a požiadavkách  na  zariadenia  spoločného  stravovania, 

Pracovného  poriadku  pre  pedagogických  zamestnancov  a  ostatných  zamestnancov  škôl  a 

školských zariadení vydaného MŠ SR,  vyhlášky MŠ SR č. 81/1997 Z. z.,  §132 až 135 a § 

170  175  Zákonníka  práce,  zákonom  Národnej  rady  SR  č.  330/1996  Z.  z.  o  bezpečnosti  a 

ochrany  zdravia  pri  práci,  §  422  Občianskeho  zákonníka,  zákonom  Národnej  rady  SR  č. 

277/1994 z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov , pracovným poriadkom  a 

internými pokynmi riaditeľky MŠ,  zákonom NR SR č.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia detí. 

 Za  vytvorenie  bezpečnostných  a hygienických  podmienok  na  predprimárne 

vzdelávanie zodpovedá riaditeľka materskej školy.

 Za  bezpečnosť  a ochranu  zdravia  dieťaťa  zodpovedajú  pedagogickí  zamestnanci 

materskej  školy  od  prevzatia  dieťaťa  až  po  jeho  odovzdanie  zákonnému  zástupcovi 

alebo ním písomne splnomocnenej osoby. 
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 Za  dodržiavanie  hygienických  predpisov  v  priestoroch  materskej  školy  a  ochranu 

zdravia  detí  zodpovedajú  prevádzkové  zamestnankyne  a  to  v  rozsahu  im  určenej 

pracovnej náplne.

V zmysle  zákona  NR  SR  č.  377/2004  Z.  z.  o ochrane  nefajčiarov  a o zmene  a doplnení 

niektorých  zákonov,  sú  všetci  zamestnanci  povinní  dodržiavať  zákaz  fajčenia  v priestoroch 

materskej školy ako aj v priestoroch školského dvora, čiže v celom objekte materskej školy. 

Všetci zamestnanci materskej školy sú pri práci povinní:

 zachovávať  mlčanlivosť  o skutočnostiach,  o ktorých  sa  dozvedeli  pri  vykonávaní 

svojej práce a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, 

a to aj po skončení pracovného pomeru

 dodržiavať  predpisy  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci,  zásady 

bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na 

pracovisku a určené pracovné postupy, 

 konať  tak,  aby  umožnili  iným  plniť  povinnosti  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany 

zdravia pri práci, 

 náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a 

svojvoľne ich nemeniť,

 používať  určeným  spôsobom  pridelené  osobné  a  ochranné  pracovné  prostriedky  a 

starať sa o ne,

 zúčastňovať  sa  na  školení  a  výcviku  zabezpečovanom  zamestnávateľom  v  záujme 

bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  a  podrobiť  sa  skúškam  a  lekárskym 

prehliadkam ustanoveným osobitným predpisom,

 používať  svoj  mobilný  telefón  na  súkromné  účely  iba  v naliehavých   

a neodkladných prípadoch  a to  tak,  aby pri  tom  zníženou pozornosťou    nebola 

ohrozená bezpečnosť detí, pričom pri opakovanom nerešpektovaní tohto pokynu  

riaditeľka vyvodí dôsledky

 oznamovať  bez  zbytočného  odkladu  svojmu  nadriadenému  nedostatky,  ktoré  by  pri 

práci  mohli  ohroziť  bezpečnosť  a  zdravie,  najmä  bezprostredné  a  vážne  ohrozenie 

života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastniť sa na ich odstraňovaní,
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 podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ aby zistil, či zamestnanec nie je 

pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotronických látok,

 nepoužívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotronické látky na pracovisku.

Pedagogický zamestnanec  je  povinný:

 podľa  zákona  č.  628/2005 Z.  z.  v znení  zmien  a doplnkov  zákona  č.  211/2000 Z.  z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a v znení zákona č. 628/2005 

Z.z.  a o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  prístup  k osobným  údajom  detí 

v materskej  škole majú  učiteľky  v triedach  a riaditeľka Materskej  školy  Košická  40   

Senec.

 na  základe  vyššie  uvedeného  zákona  je  pedagóg  povinný  zachovávať  mlčanlivosť 

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní svojej práce a ktoré v záujme 

zamestnávateľa  nie  je  možné  oznamovať  iným  osobám,  a to  aj  po  skončení 

pracovného pomeru

 v zmysle  Dohovoru  o právach  dieťaťa  je  potrebné  prijímať  také  opatrenia  na 

zabezpečenie disciplíny v materskej škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou 

dieťaťa, je preto prísne zakázané uplatňovať v materskej škole fyzické tresty! 

 je zakázané ponechávať dieťa samé z akéhokoľvek dôvodu, premiestňovať dieťa 

za trest do iného priestoru, kde ho jeho učiteľka nemá pod kontrolou,

 podporovať  a umožňovať  rešpektovanie  názorov  detí  a ich  účasti  vo  všetkých 

oblastiach, ktoré sa ich v rámci predškolského zariadenia dotýkajú

 viesť  deti  k  dodržiavaniu  bezpečnostných,  hygienických  a  ostatných  predpisov  a 

pokynov,

 podľa charakteru vykonávanej činnosti utvárať, dodržiavať a kontrolovať podmienky 

na zaistenie BOZP detí pri edukačnej činnosti a mimoškolskej činnosti organizovanej 

s rodičmi detí,

 viesť  deti  k  uvedomelému  dodržiavaniu  pravidiel  správania  a  k  ochrane  školského 

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

zneužitím,
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 pri  starostlivosti o deti uplatňovať a dodržiavať zásady ochrany a podpory zdravia a 

pohybového režimu pri výchovnovzdelávacej činnosti,

 výchovnovzdelávaciu  činnosť  organizovať  tak,  aby  utvárala  podmienky  na  zdravý 

vývoj  detí  s prihliadnutím  na  ich  vek,  zdravotný  stav  a  stupeň  psychosomatického 

vývoja,  ako  aj  na  predchádzanie  poškodeniam  zdravia,  najmä  na  predchádzanie 

nadmernej  psychickej  a  statickej  záťaži  a  na  predchádzanie  vzniku  a  šíreniu 

prenosných ochorení,

 zohľadňovať  pri  výchovnovzdelávacej  činnosti  fyziologické  osobitosti  jednotlivých 

vekových skupín detí,

 organizovať  výchovnovzdelávaciu  činnosť  tak,  aby  predchádzala  zdravotným 

rizikám,  a to  primeranosťou  záťaže  so  zreteľom  na  vekové  a  individuálne  vývojové 

osobitosti  jednotlivých  vekových  skupín  detí,  uplatňovaním  foriem  výučby,  ktoré 

podporujú  a  rozvíjajú  telesné  a  duševné  zdravie,  vedú  k rozvoju  individuálnych 

schopností  detí,  zvyšujú  efektivitu  práce  pri  rešpektovaní  psychického,  telesného  a 

sociálneho vývoja a zdravotného stavu jednotlivca a kompenzujú nepriaznivé účinky 

učebných a režimových záťaží.

Zdravotné a bezpečnostné pokyny pre pedagógov:

 Pedagóg  denne  vykonáva  ranný  filter. Ak dieťa  javí    príznaky  choroby,  učiteľka 

prevzatie  dieťaťa môže  odmietnuť.  Nepodáva  lieky,  nosné  kvapky  a sirupy  na 

kašeľ deťom, prijíma len deti zdravé.

 Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka dieťa izoluje od ostatných detí,  zabezpečí dozor  

poverenou osobou z radov zamestnancov a okamžite telefonicky informuje zákonných 

zástupcov, zapíše záznam do ranného filtra. 

 Ak sa dieťa poraní, učiteľka odvedie dieťa k lekárovi, potom zapíše záznam do knihy 

úrazov  a    oboznámi  s udalosťou  rodičov  a riaditeľku  materskej  školy,  pričom  sled 

týchto úkonov môže byť odlišný v závislosti od poranenia a akútneho stavu dieťaťa.

 Lekárske potvrdenia o zdravotnom stave detí sú uložené v osobných spisoch detí.

 Pri  výskyte  pedikulózy  v materskej  škole  pedagóg  ráno  kontroluje  vlasy  dieťaťa 

v prítomnosti  zákonného  zástupcu  a preberie  ho  až  po  zistení,  že  nie  je  nakazené 

všami vlasovými,  t.  z. nemá vo vlasoch žiadne vývojové štádium  tohto parazita  (ani 
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vši,  ani  hnidy).  Po  ošetrení môže  pedagóg  prevziať  iba  dieťa,  ktoré má  úplne  čistú 

hlavu a má odstránené z vlasov aj mŕtve  vajíčka vši vlasovej.

 Učiteľka  po  predchádzajúcom  písomnom  pokyne  od  rodiča  dieťaťa  môže 

v indikovaných prípadoch podávať dieťaťu lieky na alergiu a astmu.  Rodič je taktiež 

povinný  informovať  zamestnancov  o záchvatových  ochoreniach  (epilepsia)  svojho 

dieťaťa a dať písomné poučenie na použitie lieku v prípade záchvatu. 

Pokyny  pre  zákonných  zástupcov  na  zabezpečenie  ochrany  a zdravia  detí  a ďalšie 

dôležité pokyny:

 Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy bez prstienkov, retiazok, 

náramkov a rôznych drobných predmetov, ktoré môžu deti prehltnúť.

 Dbá  na  to,  aby  do  materskej  školy  deti  neprinášali  rôzne  špicaté,  hranaté 

hračky  a predmety,  ktoré môžu  ohroziť  zdravie  a bezpečnosť  svojho  dieťaťa 

ako aj zdravie a bezpečnosť druhých detí.

 Taktiež  sa  zakazuje  nosenie  do  materskej  dekoratívnej  kozmetiky,  voňaviek 

z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia dieťaťa.

 Zákonný  zástupca  je  povinný  vybrať  svoje  dieťa  z materskej  školy,  ak 

pedagóg zistí náznaky choroby pri preberaní dieťaťa. Takisto je povinný 

bezodkladne  sa  dostaviť  pre  svoje  dieťa,  ak  pedagóg  mu  telefonicky 

oznámi, že jeho dieťa javí náznaky choroby.

 Po opätovnom nástupe dieťaťa po chorobe do detského kolektívu  je zákonný 

zástupca povinný bez vyzvania podpísať prehlásenie, že jeho dieťa je zdravé. 

Tlačivo je umiestnené v šatni. 

 Pri  výskyte  vší  je  zákonný  zástupca  povinný  vybrať  dieťa  z detského 

kolektívu a ošetriť ho. Pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy musí 

mať dieťa úplne čistú hlavu, nesmie mať vo vlasoch ani mŕtve vajíčka vši 

vlasovej.  V prípade,  že  pedagóg  pri  kontrole  zistí  niektoré  (aj  mŕtve) 

štádium vývoja vši vlasovej, nesmie prebrať dieťa do kolektívu.

 Ak  zákonný  zástupca  v prípade  výskytu  pedikulózy  a iných  nákazlivých 

ochorení  odmietne  spolupracovať  a nerešpektuje  pokyny  pedagóga,  čím 

závažne  porušuje  Školský  poriadok,  bude  jeho  dieťa  vylúčené  z materskej 

školy. 
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 Dieťa  zo  stravy  treba  odhlasovať  výlučne  na  telefónnom  čísle  pevnej  linky 

materskej  školy.  Je  neprípustné  volať  na  súkromné  mobilné  čísla  učiteliek, 

nakoľko zamestnanci z bezpečnostných príčin nemajú počas pracovnej zmeny 

povolené používať mobilný telefón.

 Predpísané  hotovostné  platby  za  stravu  a rodičovský  príspevok  môže  rodič 

realizovať  jedine u vedúcej  školskej  jedálne,  ktorá  je  zodpovedná  za  vedenie 

pokladne. 

 Rodič  je povinný vyzdvihnúť svoje dieťa z materskej školy najneskôr o16.45 

hodine.  Neskoršie  odchody  sú  porušením  školského  poriadku,    po  dvoch 

dokázaných  oneskoreniach  bude  rodič  písomne  upozornený  na  možnosť 

ukončenia  dochádzky  dieťaťa  do  materskej  školy,  po  ďalších  dvoch 

oneskoreniach  riaditeľka  z titulu  opakovaného  porušenia  školského  poriadku 

ukončí dochádzku dieťaťa. 

 Do areálu materskej školy je zákaz vodiť zvieratá a jazdiť na bicykli. 

 V celom areály materskej školy je prísny zákaz fajčenia.

 Po  prevzatí  detí  od  učiteľky  je  rodič  povinný  opustiť  areál materskej  školy, 

nezdržiavať sa na školskom dvore. 

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Vchody  do  materskej  školy  sú  zaistené  bezpečnostnými  zámkami.  Kľúče  od  všetkých 

priestorov  budovy  má  riaditeľka  školy  a  prevádzkové  zamestnankyne,  ktoré  budovu  ráno 

odomykajú  a  po  skončení  prevádzky  MŠ  zamykajú.  Kľúč  od  budovy  majú  aj  všetci 

zamestnanci školskej jedálne.

  V  priebehu  prevádzky  materskej  školy  za  uzamknutie  budovy  zodpovedajú  prevádzkoví 

zamestnanci alebo učiteľky MŠ.

Kancelária  riaditeľky  a hlavný  sklad  sú  uzamknuté  bezpečnostnými  dverami  a mrežami  na 

okne. Kľúče od týchto miestností má riaditeľka a upratovačka pani Zelmanová. 

V  budove  materskej  školy  je  bez  sprievodu  zamestnanca  materskej  školy    zakázaný     

akýkoľvek pohyb cudzej osoby, vrátane rodiča.
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Vetranie  miestností  veľkými  vyklápacími  oknami  sa  uskutočňuje  len  v  prítomnosti 

zamestnanca  materskej  školy.  Po  odchode  z  triedy  je  učiteľka  povinná  prekontrolovať 

uzatvorenie okien.

Po ukončení prevádzky materskej školy je upratovačka povinná odpojiť z elektrickej zásuvky 

všetku  didaktickú  techniku  alebo  podľa  pokynov  riaditeľky  aj  uložiť  na  uzamykateľné, 

vopred určené miesto. Notebooky nikdy nesmú zostať po skončení prevádzky v triedach.

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

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Za IT techniku je zodpovedná 

každá učiteľka osobne. 

 Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle náplne 

práce.

Kľúče  od  jednotlivých  priestorov  materskej  školy  a pečiatky  materskej  školy  sú  pridelené 

jednotlivým zamestnancom podľa osobitného vnútorného predpisu.

 

Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontrolujú a uzamknú upratovačky 

Bordácsová Helena, Mészárosová Edita a Zelmanová Marta, každá podľa svojho prideleného 

rajónu.  Osobitne  skontrolujú  počítačovú  miestnosť,  či  je  vypnutý  prívod  elektriny  a či  sú 

stiahnuté žalúzie.

V prípade  zastupovania  sú  zamestnanci  zodpovední  aj  za  priestory  a predmety 

neprítomných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorých zastupujú.
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Časť III.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy  je vypracovaný v zmysle zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove  a vzdelávaní  (Školský  zákon)  a o zmene    a doplnení  niektorých  zákonov,  zákona 

NR SR č. 126/2006Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení neskorších zákonov, 

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

a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška MŠ 

SR  306/2008  Z.  z.  o materskej  škole,  vyhlášky MZ  SR  č.  527/2007  Z.z.  o podrobnostiach 

a požiadavkách  na  zariadenia  pre  deti  a mládež, MZ SR  č.  521/2007 Z.z.  o podrobnostiach 

a požiadavkách  na  pieskoviská,  MZ  SR  č.  533/2007  o podrobnostiach  a požiadavkách  na 

zariadenia spoločného stravovania, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a 

ostatných  zamestnancov  škôl  a  školských  zariadení  vydaného  MŠ  SR,  s  prihliadnutím  na 

špecifické podmienky Materskej školy, Košická 40 90301 v Senci.

Školský poriadok Materskej školy Košická 40  903 01 Senec je platný od 05.09.2016 až 
do odvolania.

V Senci, dňa 05.09.2016                                                      PaedDr. Sidonia Dolezsálová
                                                                                                   riaditeľka materskej školy                      


