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

a vzdelávaní (ďalej len „zákon“), vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole 

a v znení vyhlášky MŠ č.308/2009 ,zákona č. 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy, Sídl. 9. mája 322, 922 03 Vrbové. 
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A. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA,  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤATA 

(1) Dieťa má právo na 

➢ rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  

➢ bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky        v 
materských školách, 

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

➢ individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav               v 
rozsahu ustanovenom zákonom, 

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

➢ poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

➢ výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

➢ organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému 
stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

➢ na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov, 

➢ na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24. 

Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo   

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

➢ používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné 
pomôcky. 

 (2) Dieťa je povinné 

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

➢ dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy,  

➢ chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva 
na výchovu a vzdelávanie, 

➢ konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších 
osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

➢ ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy alebo školského 
zariadenia, 
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➢ rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 (3) Zákonný zástupca dieťaťa má právo  

➢ vybrať pre svoje dieťa materskú školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a 
vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a 
záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na 
slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami 
výchovno-vzdelávacej sústavy, 

➢ žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole alebo v školskom zariadení 
poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 
súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona, 

➢ oboznámiť sa s výchovno – vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia  a 
školským poriadkom, 

➢ byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

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

➢ zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy 
na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy, 

➢ vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia. 

(4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

➢ ·vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v materskej škole, 

➢  dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom, 

➢ dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – 
vzdelávacie potreby, 

➢ informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 
alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a 
vzdelávania,  

➢ prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

➢ predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie 

ako tri po sebe nasledujúce dni.  

 

Materská škola vo vzťahu k zákonným zástupcom: 

 
➢ 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 
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➢ zamestnanci školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv 
a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch týkajúcich sa 
maloletého dieťaťa, v prípade potreby poskytnú nezaujaté vecné stanovisko len súdu, ak si 
ho od materskej školy vyžiada, 

➢ v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi bude materská škola rešpektovať len 
rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu pri úprave práv rodičov k dieťaťu 

➢ v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, bude 
materská škola riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má 
dieťa v bežných veciach zastupovať. 

  

B. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY 

 
 

I. Charakteristika materskej školy 
  

 
 

Materská škola je deväťtriedna, z toho štyri triedy sú umiestnené na elokovanom pracovisku na 
Súkenníckej ul. 256, jedna trieda na Komenského ul. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť 
deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu. 
 
 

❖ Materská škola na Sídlisku 9. mája 
 
Je umiestnená v účelovej budove. Celá budova je rozdelená na hospodársky pavilón a učebňové 

pavilóny. Učebňové pavilóny sú dva. Jeden využívajú deti najstaršej vekovej skupiny. Je tam umiestnená 
spálňa, umyváreň. Šatňa má samostatný vstup do budovy, takže majú deti súkromie a kľud. Pred vstupom 
do triedy je malá kuchynka. 

Druhý učebňový pavilón tvoria 3 triedy. Každá má samostatnú šatňu. Tento učebňový pavilón je 
prepojený s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou, ktorá vedie do jedálne. Jedáleň využívajú 
všetky štyri triedy materskej školy. Hospodársky pavilón tvorí kuchyňa, sklady, prípravovňa teplej vody, 
kancelária vedúcej školskej jedálne a ekonómky, riaditeľňa, šatňa a WC pre kuchárky. Ostatní pracovníci 
majú šatne v každom pavilóne, podľa toho kde pracujú.  
 
 

❖ Materská škola na Súkenníckej ul. 
 
Je umiestnená v účelovej budove, ktorá je prízemná. Budova je rozdelená na hospodársku časť 

a učebňové pavilóny, ktoré sú dva. V jednom oddelení sú umiestnené dve triedy, ktoré majú spoločnú 
šatňu, umyváreň a WC, tiež sklad učebných pomôcok, a zároveň šatňa pre učiteľky. Hospodársku časť 
tvorí kuchyňa, sklady, kancelária zástupkyne materskej školy a vedúcej školskej jedálne, šatne pre 
prevádzkových zamestnancov, kotolňa, sklad UP. 

 
 
❖ Materská škola na Komenského ul. 

  
     Je  umiestnená v budove základnej školy v hospodárskom pavilóne na prvom poschodí. Má 

samostatný vchod, chodbu, ktorá slúži ako šatňa, herňu, spálňu a malú miestnosť  Oproti 
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vchodu do triedy  MŠ sa nachádza zariadenie na osobnú hygienu - umyváreň s WC. Kapacita 

je 16 detí. 

 

 
II. Prevádzka materskej školy 

 
 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.15 hod. do 16.30 hod., 
 
MŠ na Komenského ul. od 6.30 hod. do 16.00 hod. 
 
 
 
Riaditeľka  materskej školy :  
 
konzultačné hodiny: pondelok od 11,00 h. do 12,00 h 
                                 streda     od 11,00 h. do 12,00 h 
 
 
Vedúca ŠJ :   
 
Budova na Sídl. 9. mája: 
konzultačné hodiny:  pondelok, streda  od 11,00 h do 14,00 h  
                                  utorok, štvrtok, piatok od 6,00 h do 14,00 h  
 
Budova na Súkenníckej ul.: 
konzultačné hodiny:  párny týždeň od 6,00 h do 11,00 h – pondelok, streda 
                                  nepárny týždeň od 6,00 h do 11,00 h – pondelok, streda 
 
 
 
 

 Prevádzka materskej školy je  prerokovaná na stretnutí s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom. 
V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená z hygienických dôvodov spravidla na jeden 
mesiac. V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená na Komenského ul. počas celého 
obdobia prázdnin, ostatné elokované pracoviská sa striedajú. V tomto období podľa pokynov 
riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví pracovníci upratovanie a dezinfekciu 
priestorov. Pedagogickí a ostatní pracovníci čerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek. 
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. 
V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať materskú školu v tej budove, v ktorej je 
práve prevádzka a to na základe záujmu zákonného zástupcu vyjadreného podpisom.  Pokiaľ 
záujem nepresiahne 15 detí bude prevádzka z ekonomických dôvodov prerušená. 
Počas pracovných dní medzi vianočnými sviatkami  je spravidla prerušená prevádzka MŠ aj v jej 

elokovaných triedach súčasne. 
 Prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie 

zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. 

 
 

III. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy 
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1.   Zápis a prijatie detí do materskej školy 
Deti sa do materskej školy prijímajú pre nasledujúci školský rok v mesiaci máj - jún alebo 

v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Riaditeľka materskej školy po 
dohode so zriaďovateľom  určí termín podávania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie pre 
nasledujúci školský rok od 15.februára  do 15.marca.  Uvedie miesto a čas podania žiadosti / spravidla 
od 30.apríla do 30.mája /, kritéria prijímania detí -  prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou 
dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok 
veku. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka materskej školy  po prerokovaní na  pedagogickej 
rade  a  Rade  školy, zverejní ich na hlavnom vchode do budovy materskej školy, na webovej stránke 
a na verejných budovách 

Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadosť  o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie s výchovným jazykom slovenským a stravovanie v školskej jedálni pri MŠ 
dostane zákonný zástupca  od riaditeľky materskej školy alebo jej zástupkyne, prípadne si ju stiahne na 
stránke www.msvrbove.sk . Zákonný zástupca môže použiť i vlastné tlačivo, na ktorom sú zaznamenané 
potrebné údaje o dieťati: 

➢ meno a priezvisko 
➢ dátum a miesto narodenia 
➢ adresa trvalého pobytu alebo miesta kde sa dieťa obvykle zdržiava 
➢ rodné číslo 
➢ štátna príslušnosť 
➢ národnosť 
➢ číslo zdravotnej poisťovne 

a údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa: 
➢ meno a priezvisko otca i matky 
➢ adresa trvalého pobytu alebo miesta kde sa obvykle zdržiava 
➢ telefónne číslo otca i matky 
➢ prípadne e-mail 

 
  Súčasťou žiadosti je  i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 
a dorast, ktorého súčasťou je i údaj o povinnom očkovaní.  Vyplnenú žiadosť zákonný zástupca odovzdá 
riaditeľke MŠ alebo zástupkyni MŠ osobne, písomne poštou, prípadne elektronicky. Nevyžaduje sa 
osobná účasť detí na zápise do MŠ. O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ riaditeľka vydáva písomné 
rozhodnutie najneskôr do konca júna. Termín  preberania rozhodnutí o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie zverejní riaditeľka na webovej stránke školy. Zákonný zástupca si ho osobne 
prevezme.  

Dieťa mladšie ako tri roky sa prijíma iba v prípade, ak je voľná kapacita, teda ak boli uspokojené 
žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s OPŠD ako aj deti vo veku od troch 
rokov. 

 Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca  riaditeľke 
materskej školy spravidla do 15. apríla. Pokiaľ do tohto termínu rozhodnutie zákonný zástupca nedostane, 
upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky za účelom 
rezervovania miesta v materskej škole.  

Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ktoré vydá 
riaditeľ ZŠ, predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením 
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s odporučením príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Následne vydá riaditeľ MŠ rozhodnutie o prijatí.  

Rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa predloží spolu so žiadosťou aj vyjadrenie pediatra 
o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenia výchovného poradenstva a 
prevencie, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na 
charakter postihnutia dieťaťa. 

http://www.msvrbove.sk/


ŠKOLSKÝ PORIADOK,  
Sídl. 9. mája 322, 922 03 Vrbové 

 

 8 

Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  môže 
predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa 
s riaditeľkou materskej školy.  V takomto prípade riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie 
o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt s uvedením  dĺžky adaptačného pobytu. O forme pobytu sa rozhodne 
s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa privádza dieťa do materskej 
školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými 
zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa 
dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne 
navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Následne vydá riaditeľka písomné rozhodnutie o prijatí 
dieťaťa do MŠ. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže 
riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení 
dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo  o ukončení tejto dochádzky. O prerušení 
dochádzky dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ rozhodnutie, kde uvedie čas prerušenia dochádzky / od-do / 
Zákonný zástupca je povinný najneskôr dva týždne pred uplynutím času dokedy má dieťa prerušenú 
dochádzku do MŠ, písomne oznámiť riaditeľovi, či dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní .  

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ, môže riaditeľ na miesto dieťaťa 
s prerušenou dochádzkou prijať iné dieťa, pričom sa v rozhodnutí o prijatí uvedie čas, na aký sa dieťa 
prijíma. Zákonný zástupca je povinný najmenej dva týždne pred uplynutím času ,ktorý má uvedený 
v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa, podať novú žiadosť o prijatie spolu 
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. 

 Ak dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec a nie je schopné zvládnuť prechod do MŠ, môže 
riaditeľ dodatočne dohodnúť so zákonnými zástupcami na určitý čas proces adaptácie s časovým 
vymedzením dňa.  

 
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je povinný 

informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných 
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa. Ak nedôjde 
k poskytnutiu informácií , riaditeľ po nástupe dieťaťa po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich 
výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí, pristúpi k určeniu diagnostického 
pobytu dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania, prípadne po 
predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu 
rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa alebo o predčasnom ukončení predprimárneho 
vzdelávania. Všetka komunikácia so zákonnými zástupcami dieťaťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami sa písomne zaznamenáva a riadne eviduje v osobnom spise dieťaťa. 

 
Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka  riaditeľka, spravidla podľa veku, 

tiež na základe osobitostí a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka 
môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. 
Zákonnému zástupcovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. 
Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je nemenné. 
Preradenie dieťaťa do inej triedy sa zaznačí v osobnom spise dieťaťa.  

 
2.   Dochádzka detí do materskej školy 

Zákonný zástupca prípadne poverená osoba  privádza dieťa do MŠ spravidla do 8,00 
hod., osobne ho odovzdá učiteľke , prevezme ho po 14.45 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho 
stravovania dohodne zákonný zástupca s riaditeľom alebo triednym učiteľom materskej školy. V prípade 
dochádzky dieťaťa v priebehu dňa, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob jeho 
stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí ,napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku 
a nenarúšal  realizáciu vzdelávacích  aktivít. Lieky sa v MŠ nepodávajú .Dieťa sa po chorobe vracia do 
MŠ doliečené.  
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Prevzatie dieťaťa môže pedagogický pracovník odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je 
vhodný na prijatie do materskej školy. Dôvody: dráždivý kašeľ,zápal očných spojivek, črevné ťažkosti, 
pedikulóza,zvýšená teplota.                   

Zákonný zástupca predkladá pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako jedeň deň. Písomné vyhlásenie prevezme 
od triednej učiteľky a následne vypíše a odovzdá. 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný bez 
zbytočného odkladu oznámiť príčinu jeho neprítomnosti písomne v zošite na oznamovanie neprítomnosti 
detí, alebo telefonicky riaditeľovi školy, alebo triednemu učiteľovi. V materskej škole môže byť umiestnené 
len dieťa, ktoré je spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, ani nemá 
nariadené karanténne opatrenia. Dieťa podozrivé z ochorenia prijme pedagogický pracovník iba na 
základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom pre deti a dorast.l 

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dní, predloží 
zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára . Pokiaľ má dieťa infekčné ochorenie (kiahne, vši), je 
zákonný zástupca povinný preukázateľne potvrdiť ukončenie liečby potvrdením od lekára. Vo 
výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch materská škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie 
o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.  Ak dieťa nie je 
prítomné v materskej škole päť a viac dní z rodinných dôvodov  pri návrate dieťaťa do materskej školy 
zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.  

Ak dieťaťa v priebehu dňa ochorie, pedagogický zamestnanec informuje zákonného zástupcu telefonicky. 
Zákonný zástupca je povinný  po telefonickej výzve si prevziať dieťa z materskej školy. Pedagogický 
zamestnanec zabezpečí izoláciu chorého dieťaťa a dozorom poverí osobu z radov zamestnancov 
materskej školy. 

  

Riaditeľka MŠ môže rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu  
opakovaného porušenia školského poriadku po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu 
dieťaťa ak: 

- do 14 dní neoznámil dôvod neprítomnosti dieťaťa 
- neuhradil v stanovenom termíne poplatok za pobyt v MŠ a poplatok za stravu 
- neoznámil závažnú zmenu v zdravotnom stave dieťaťa 
- dieťa svojim správaním a konaním ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných detí 

  
Odhlásenie zo stravy ohlási rodič vopred. Odhlasovanie stravovaných osôb je do 14,00 h, ktorý 

je pred dňom, v ktorom sa nebude strava odoberať, po nedeli alebo sviatku do 7,30 hod. Stravovaná 
osoba, alebo jej zástupca zapíše potrebné údaje do zošita o evidencii odhlásených stravníkov a podpíše 
sa. Vyplní všetky predpísané kolónky  v zošite – dátum, meno dieťaťa, termín odhlásenia dôvod 
neprítomnosti a podpis osoby, ktorá dieťa odhlasuje .Dieťa je možné odhlásiť i telefonicky na t. č. 0911 
600 295 a 7792815. Pracovník materskej školy, ktorý prijme hovor, zaznačí predpísané údaje do zošita 
a podpíše sa doň. Deti navštevujúce elokované pracovisko na Komenského ul. odhlasujú zákonní 
zástupcovia na t.č.7792 471 priamo vedúcej ŠJ  do 13.30 h. , ktorý je pred dňom, v ktorom sa nebude 
strava odoberať alebo vhodením lístka na odhlasovanie do schránky nato určenej. 

 Dieťa, ktoré nebude odhlásené zo stravy včas, sa počíta na stravu a poverená osoba si môže 
prísť pre obed do 11,30 h do vlastných čistých nádob. Dieťa, ktoré ochorie, prípadne nebude navštevovať 
materskú školu a rodič ho nepríde odhlásiť zo stravy, počíta sa na stravu každý deň. Z toho vyplýva, že 
nezapísané – neodhlásené dieťa sa stravuje stále.  

Šeky na úhradu stravného sa vydávajú mesiac vopred. Vedúca ŠJ vydáva šeky najneskôr do 15. 
dňa v mesiaci. Šeky treba uhradiť najneskôr do 25.dňa v mesiaci. Preplatky za stravu sa odpočítavajú 
v priebehu dvoch mesiacov po ich vzniku.  
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Ak sa stane, že zákonný zástupca svoje dieťa riadne odhlási a sa zmení jeho situácia (napr. je 
zdravé), je povinnosťou rodiča dieťa prihlásiť na stravu deň vopred do 14,00 h. Ak dieťa do materskej 
školy privedie a mal ho odhlásené, pedagogický pracovník môže odmietnuť jeho prijatie, nakoľko nemôže 
byť v materskej škole bez stravy.   
 
Na základe zákona  č.544/2010 majú deti predškolského veku / posledný ročník v materskej škole/ 
nárok na dotáciu stravovacích návykov, vo výške 1,20 € na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 
výchovy a vzdelávania v MŠ a odobralo stravu. Dieťa, ktoré sa zo stravy neodhlási včas a na ďalší deň 
nepríde do MŠ z akéhokoľvek dôvodu, má možnosť si pre obed prísť, ale tento obed musí zaplatiť, na 
takýto obed nebude poskytnutá dotácia o čom hovorí zákon v $ 4 odsek 6. Ak rodič svoje dieťa 
neodhlási obed musí zaplatiť. 
  
 
3.   Úhrada poplatkov na dochádzku 
 
Na základe VZN č.9/ 2017 je stanovený  príspevok  za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej 
mestom Vrbové  nasledovne: 
Zákonný zástupca prispieva  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa, 
ktoré: 
 a) dovŕšilo vek 3 rokov sumou 12,00 €;  
 b) nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 15,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.  
 
 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 podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v 
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 
 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza:  
a) na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa, 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) na základe rozhodnutia riaditeľa školy za dieťa, 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. 
 
 Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, možno ho však 
zaplatiť na dlhšie časové obdobie Príspevok sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom. 
 
              
Písomnú žiadosť na odpustenie príspevku zákonný zástupca predloží najneskôr do 14 kalendárnych dní 
po opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ. Žiadosť doručená po termíne nebude akceptovaná. Ak rodič 
uhradí príspevok,  zaplatený sa mu  vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac. Tlačivo si zákonný 
zástupca môže stiahnuť na webovej stránke školy alebo ho dostane od riaditeľky MŠ.  

 

Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, majú na stravnom zľavu. Rodičia sú  
povinní  priniesť potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a tiež oznámiť akúkoľvek zmenu, alebo 
ukončenie tohto stavu. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného 
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sociálnym vylúčením majú deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného 
minima. Aby dotácia mohla byť dieťaťu poskytnutá, rodič musí vedúcej školskej jedálne predložiť 
potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je poberateľom dávky a Vyhlásenie (súhlas so 
zaradením dieťaťa do zoznamu na poskytnutie dotácie) najneskôr do 5. dňa v mesiaci, aby mu na 
nasledujúci mesiac vznikol nárok na dotáciu. Ak požiada o dotáciu po tomto termíne, nárok na dotáciu na 
stravu vznikne až o dva mesiace. 
 
4.   Preberanie detí 

 
Dieťa preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému 

zástupcovi alebo inej splnomocnenej osobe, alebo pedagóg, ktorý ho v práci strieda. Preberanie detí 
medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania detí je možné len písomne, a to na základe 
aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa.  

Učiteľka pri preberaní detí vykonáva ranný filter, zistené skutočnosti zaznamenáva písomne. 
V zmysle dohovoru o právach dieťaťa v prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky 
alebo psychicky týrané, šikanované, je ohrozený ich morálny vývin, bezodkladne rieši situáciu  
v súčinnosti s riaditeľkou materskej školy a s príslušnými orgánmi a organizáciami.   

Ak zákonný zástupca opakovane posiela dieťa do materskej školy samé a ani po  upozornení 
neodovzdáva rodič ani iná dospelá osoba dieťa osobne učiteľke, môže riaditeľka materskej školy 
rozhodnúť o jeho vylúčení z predškolského zariadenia z dôvodu porušovania školského  poriadku. 

Učiteľka vydáva dieťa splnomocnenej osobe na základe splnomocnenia, ktoré zákonný zástupca  
vyplní na začiatku školského roka. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa 
písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu 
osobu.  Splnomocnenia sú súčasťou  dokumentácie o deťoch. 

 V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením 
obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou rozhodnutia) informovať riaditeľku 
MŠ.  

V prípade poldennej dochádzky  si zákonný zástupca  prevezme dieťa v čase od 12,00 hod do 
12,30 hod., v prípade celodennej dochádzky po 14.45 hod, najneskôr do 16.25 hod., aby sa po skončení 
prevádzky  t.j. po 16.30 hod.  nezdržiavali v šatni, na Komenského ul. do 15.55 hod. 

Zákonný zástupca resp. poverená osoba je povinná  o prevzatí dieťaťa 
upovedomiť službukonajúcu učiteľku  (napr. pri pobyte na školskom dvore). 

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z 
materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať 
postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna z poverených osôb 
neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, 
ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov. Upozornenie: 
Službukonajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný 
zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.  V prípade, ak 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 organizovania kultúrno–spoločenských a športových podujatí rodičov a detí 
v materskej škole ( MDD, ukončenie školského roka, atď. podľa plánu práce školy) zákonní zástupcovia 
počas týchto podujatí preberajú zodpovednosť za deti, s ktorými absolvujú podujatie a prebrali ich od 
službukonajúcej učiteľky. 
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V súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov zákonný zástupca dieťaťa na 
začiatku školského roka podpíše vyhlásenie, že fotografie a videozáznamy zhotovené v aktuálnom 
školskom roku  počas akcií MŠ, použije iba na súkromné účely a nezverejní ich na FB a iných sociálnych 
sieťach . 

 
 
5.   Organizácia v šatni 
 

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia alebo nimi poverené osoby  v návlekoch, ktoré sú 
umiestnené pri vstupných dverách v košoch. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú  
v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti  a sú povinní zabezpečiť pre svoje 
dieťa náhradné oblečenie a vložiť ho do skrinky. 

Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá v spolupráci s rodičmi učiteľ 
príslušnej triedy. Za hygienu a uzamykanie vchodu upratovačka a školníčka materskej školy.  

Učiteľky 1. a 2. triedy pomáhajú deťom pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení spoločne 
s upratovačkou, v 3.a 4. triede  pomáha deťom učiteľka podľa potreby. 
 
 
6.   Organizácia v umyvárni a na WC detí 
 

❖ Triedy na Sídl. 9. mája 
1. oddelenie má k dispozícii vlastnú umyváreň a WC, ktorú používa 1. a 3. trieda. Majú odlišný 

denný poriadok, t. z. že každá trieda chodí do umyvárne a na WC v inom čase. 
2. oddelenie má k dispozícii vlastnú umyváreň a WC, ktorú používa 2. trieda. 
3. oddelenie má k dispozícii vlastnú umyváreň a WC, ktorú používa 4. trieda. 

 
 

❖ Triedy na Súkenníckej ul.  
1. oddelenie má k dispozícii veľkú vlastnú umyváreň a WC, ktorú používa 2. a 4. trieda.  
2. oddelenie má k dispozícii veľkú umyváreň a WC, ktorú používa 1. a 3. trieda. 

 
 Aby v umyvárni nedošlo k stretávaniu detí z týchto tried, každá trieda má odlišný denný poriadok, t. z., 
že každá trieda chodí do umyvárne a WC v inom čase. 

 
 

❖ Trieda na Komenského ul. 
1. má k dispozícii vlastnú umyváreň a WC 

 
 

Každé dieťa má uterák označený značkou . Uteráky sa vymieňajú pravidelne raz do týždňa. Perú sa 
v práčovni MŠ na Sídl.9.mája Upratovačka zo Súkenníckej ul. i  Komenského ul. odváža uteráky do 
práčovne, ktorá je v budove MŠ na Sídl.9.mája. a po vypratí ich príde vyzdvihnúť. Za pravidelnú výmenu 
uterákov, suchú podlahu a hygienu zodpovedá školníčka i upratovačka. . Hrebene sa dezinfikujú raz do 
týždňa.  

 
Deti sa v umyvárni zdržujú len v prítomnosti učiteľa, ktorý ich vedie k sebaobsluhe a k dodržiavaniu 

hygienických návykov. Za celkovú organizáciu  pobytu detí – uzatvorenie vody i spláchnutie WC, 
dodržiavanie hygienických, bezpečnostných a zdravotných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej 
triedy.  
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Osobná hygiena a s ňou spojené hygienické úkony sa uskutočňujú individuálne podľa osobných 
potrieb detí a vzhľadom na konkrétnu situáciu. Organizovane sa uskutočňuje osobná hygiena podľa 
harmonogramu v prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie  k dodržiavaniu hygienických 
návykov a sebaobsluhe (uzatvárať vodu, splachovať WC, používať mydlo, toaletný papier)  

 
 
7.   Organizácia stravovania 
 

Jedlo sa podáva deťom trikrát denne podľa denného poriadku materskej školy. Za kvalitu 
a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne 
a kuchárky. Vedúca školskej jedálne ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov na príslušný deň.  

Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej 
miere pritom uplatňujú individuálny prístup. Počas jedla učiteľ nenásilne usmerňuje dieťa, podľa želania 
rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 2 – 5 ročné používajú lyžičku, deti 5 – 6 ročné príbor . 

Na základe § 8 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády SR č. 362/2006 Z. z. sa neumožňuje do školy 
a školského zariadenia individuálna donáška stravy okrem detí, ktorým to zo zdravotného hľadiska 
doporučil lekár. Zákonný zástupca je povinný predložiť vedúcej ŠJ prípadne riaditeľke potvrdenie od 
odborného lekára a poučí ho o podmienkach donášky stravy. Pri menej závažných diétach určených 
lekárom, kedy postačí len vylúčenie presne stanovenej potraviny zo stravy, je možnosť 
požiadať o spoluprácu vedúcu školskej jedálne, ktorá spoločne s riaditeľkou MŠ posúdi možnosť 
realizácie tejto požiadavky. 

 
Jedlo sa vydáva  

• v budove na Sídl. 9. mája v jedálni, a to nasledovne 
 1. a  2. trieda :   8,30 h desiata, 11,30 h obed, 14,30 h olovrant 

             3. a  4. trieda :   9,00 h desiata, 12,00 h obed, 15,00 h olovrant 
 

• v budove na Súkenníckej ul. v triedach, a to nasledovne: 
 1 .a  2. trieda :  8,30 h desiata, 11,30 h obed, 14,30 h olovrant 
 3 .a  4. trieda :  8,45 h desiata, 11,45 h obed, 14,45 h olovrant 
 

• v budove na Komenského ul .v triede a to nasledovne: 
                                 8,30 h desiata, 11,30 h obed, 14,30 h olovrant 
 
 
Pitný režim: Počas celého dňa majú deti k dispozícii v džbánoch čistú vodu spolu s pohármi.  
 

 
8.   Pobyt detí vonku 
 

 Počas pobytu vonku  pedagogický pracovník, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava 
požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy . 

Na vychádzke nemôže mať pedagogický pracovník viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov 
alebo 22 detí starších ako 5 rokov. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do 
štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti 
dvoch zamestnancov. 

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a pod. V záujme 
zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické 
podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku 
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upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších a 
odpoludňajších hodinách.  

Deti sa zúčastňujú tematických vychádzok a vykonávajú pohybové a edukačné aktivity.  Na 
školskom dvore sa učiteľky zdržujú s deťmi na mieste, ktoré bolo dohodnuté s riaditeľkou materskej školy 
a jej zástupkyňou tak, aby v záujme bezpečnosti detí nedochádzalo k nahromadeniu detí  na jednom 
mieste.  

Pri predchádzaní cez cestu učiteľky využívajú prechod pre chodcov, signalizačné zariadenie 
a reflexné vesty. Ak sa pri prechode signalizačné zariadenie nenachádza, učiteľka dá znamenie na 
zastavenie vozidla včas, zreteľne, s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne 
zastaviť vozidlo a aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a to buď zdvihnutou rukou alebo 
používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Na 
vychádzke ide učiteľka posledná, s posledným párom detí, aby mala o deťoch prehľad. 

Učiteľky deti v priestoroch školského dvora neopúšťajú. V nevyhnutnom prípade zabezpečia 
dozor dospelej osoby. Učiteľky dbajú na to, aby deti boli primerane oblečené podľa počasia. Pri zdolávaní 
preliezačiek dohliadajú z bezpečnostných dôvodov na to, aby dieťa nemalo visiace šnúrky a bolo vhodne 
obuté.  

Učiteľky zabezpečia deťom dostatočné množstvo hračiek, formičiek a iných pomôcok do piesku, 
lopty, švihadlá atď. Po skončení pobytu vonku spolu s deťmi odložia veci na určené miesto a upratovačka 
ich odnesie  do skladu. 

V letných mesiacoch sa deti od 11,00 h do 15,00 h nezdržujú vonku. V ostatnom čase učiteľka 
dbá nato, aby deti boli nakrémované, zabezpečí im slnečníky.  

Pitný režim : Deťom sa podáva pitná voda . Nápoje pripravujú kuchárky do nádob, tieto prinesú 
spolu s pohármi upratovačky  na školský dvor. Po skončení pobytu vonku  ich upratovačka odnesie do 
kuchyne .  

Školníčka materskej školy spoločne s upratovačkou  zabezpečuje, aby bol chodník i piesok 
mokrý, tiež zodpovedajú za prípravu vody do bazéna a jeho čistenie. Pred príchodom detí na školský 
dvor zabezpečia vynášanie hračiek zo skladu. Po odchode zo školského dvora pozametajú piesok okolo 
pieskoviska, umyjú vonkajšiu umyváreň i WC, skontrolujú upratanie hračiek z areálu školského dvora.   

 
 

9.   Organizácia v spálni 
 
 Počas popoludňajšieho oddychu detí  v spálni učiteľka dbá na primerané oblečenie. Zabezpečí 
pravidelné t. z. nepriame vetranie spálne tak, aby neohrozila zdravie detí. Od odpočívajúcich detí 
neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.  

Posteľnú bielizeň označí školníčka a upratovačka číslom, ktoré zodpovedá poradovému číslu 
dieťaťa na zozname, ktorý visí na dverách príslušnej triedy. Každé dva týždne si poverená osoba 
prevezme posteľnú bielizeň. Po opraní a vyžehlení ju  čo v najkratšom čase prinesie späť. Školníčka 
i upratovačka si vedú evidenciu o odovzdanej a prijatej posteľnej bielizni.   

Organizácia odpoludňajšieho odpočinku 5 – 6 ročných detí sa skracuje podľa individuálnej 
potreby detí – minimum 30 minút. Deti sa venujú pokojným individuálnym a skupinovým činnostiam. Deti, 
ktoré pociťujú potrebu spánku, zostávajú na ležadle. Pri ukladaní detí na odpočinok učiteľka vytvára 
pokojnú atmosféru , číta deťom rozprávky, prípadne im púšťa relaxačnú hudbu, čo spríjemňuje 
zaspávanie.  
 
 
 

IV. Vnútorná organizácia MŠ na  Sídl. 9.mája 322, Vrbové 
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1. Organizácia oddelení a vekové zloženie detí v triedach 
 

I.oddelenie 1.trieda 2 - 3 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

 4.trieda 5 - 7 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

II.oddelenie 2.trieda 3 – 4 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

 3.trieda 4 – 6 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

 
 
 

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

 
1.trieda 7.00 hod. – 15.30 hod. 

2.trieda 7.15 hod. -  16.00 hod. 

3.trieda 6.15 hod. – 16.30 hod. 

4.trieda 7.00 hod. – 16.00 hod. 

 
 

Deti  sa v čase od 6,15 h do 7,15 h  schádzajú v 3. triede. V popoludňajších hodinách prejdú deti do 
3. triedy :  1. trieda od 15,30 h 

                         2. trieda od 16.00 h 
                         4. trieda od 16,45 h 

 
3. Denný poriadok   MŠ  na Sídl. 9.mája 322, Vrbové 

 

 
           1.trieda a 2.trieda 

 
 

6.15 – 9.30 hod. HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĹBY DETÍ 
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
ČINNOSTI ZABEZPEĆUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU  /desiata  8.30 h/ 
VZDELÁVACIA AKTIVITA 
 

 9,30  – 11, 30 
hod.       

 POBYT VONKU 
  /spontánne pohybové aktivity, vychádzka, hry podľa výberu detí/             
 

11.30 -12.00 hod. ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
 /hygiena, obed 11.30 h/ 
 

12.00 - 14.15 hod.  ODPOČINOK 

14.15 - 16.30 hod. HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ 
HYGIENA 
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
/olovrant 14.30 h/ 
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3.trieda  a 4. trieda  

 

6.15 – 9.00 hod. HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĹBY DETÍ 
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
ČINNOSTI ZABEZPEĆUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU  /desiata  9.00 h/ 
VZDELÁVACIA AKTIVITA 
 

 9,00  – 12,00 hod.        POBYT VONKU 
  /spontánne pohybové aktivity, vychádzka, hry podľa výberu detí/             
 

12.00 -12.30 hod. ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁV 
 /hygiena, obed 12,00 h/ 
 

12.30 - 14.20 hod.  ODPOČINOK 

14.20 - 16.30 hod.  HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ 
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁV 
/olovrant 15,00 h/ 
 

 
 
 

 
V. Vnútorná organizácia MŠ : elokované triedy  na Súkenníckej ul.256, Vrbové 

 
 
 
 
1. Organizácia oddelení a vekové zloženie detí v triedach 

 
 

I.oddelenie 1.trieda 2 - 4 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

 4.trieda 5 - 7 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

II.oddelenie 2.trieda 3 – 5 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

 3.trieda 4 – 6 ročné deti 2 pedagogické pracovníčky 

 
 
 
2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

 
1.trieda 6,15 hod. – 15.30 hod. 

2.trieda 7.00 hod. -  16.30 hod. 

3.trieda 7.00 hod. – 16.00 hod. 

4.trieda 7.00 hod. – 15.45 hod. 
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Deti sa v čase od 6,15 h do 7,00 h  schádzajú v 1.triede. V popoludňajších hodinách sú deti 1. 
triedy od 15,30 h – 16,00 h v 4. triede a od 16.00 – 16.30 v 3. triede, deti 2.triedy od 15,30 h – 16,30 
hod. v 3. triede . 

 
 
3. Denný poriadok  MŠ : elokované triedy na Súkenníckej ul. 256, Vrbové 

 
 
           1.trieda a 2.trieda 

 
 

6.15 – 9.30 hod. HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĹBY DETÍ 
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
ČINNOSTI ZABEZPEĆUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU  /desiata  8.30 h/ 
VZDELÁVACIA AKTIVITA 
 

 9,30  – 11, 30 
hod.       

 POBYT VONKU 
  /spontánne pohybové aktivity, vychádzka, hry podľa výberu detí/             
 

11.30 -12.00 hod. ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
 /hygiena, obed 11.30 h/ 
 

12.00 - 14.15 hod.  ODPOČINOK 

14.15 - 16.30 hod.  HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ 
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
/olovrant 14.30 h/ 
 

 
 
  

3.trieda  a 4. trieda  
 

6.15 – 9.45 hod. HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĹBY DETÍ 
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
ČINNOSTI ZABEZPEĆUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU  /desiata  8.45 h/ 
VZDELÁVACIA AKTIVITA 
 

 9,45  – 11, 45 
hod.       

 POBYT VONKU 
  /spontánne pohybové aktivity, vychádzka, hry podľa výberu detí/             
 

11.45 -12.15 hod. ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
 /hygiena, obed 11.45h/ 
 

12.15 - 14.00 hod.  ODPOČINOK 

14.00 - 16.30 hod.  HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ 
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
/olovrant 14.45 h/ 
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V. Vnútorná organizácia MŠ : elokované triedy na Komenského ul., Vrbové 

 
 
 

1. Organizácia oddelení a vekové zloženie detí v triedach 
 

I.oddelenie 1.trieda 3 - 6 ročné deti 2 pedagogické 
pracovníčky 

 
 
 
 

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

 
1.trieda 6.30 hod. – 16.00 hod. 

 
 

 
 

3. Denný poriadok : 
 

6.30 – 9.30 hod. HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĹBY DETÍ 
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
ČINNOSTI ZABEZPEĆUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU  /desiata  8.30 h/ 
VZDELÁVACIA AKTIVITA 
 

 9,30  – 11, 30 
hod.       

 POBYT VONKU 
  /spontánne pohybové aktivity, vychádzka, hry podľa výberu detí/             
 

11.30 -12.00 hod. ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
 /hygiena, obed 11.30 h/ 
 

12.00 - 14.15 hod.  ODPOČINOK 

14.15 - 16.00 hod.  HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ 
ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU 
/olovrant 14.30 h/ 
 

 
 

v. Krúžky                                                                                                      
 

Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné učiteľky MŠ a kvalifikovaná 
lektorka, ktoré na začiatku  školského roka  predložia riaditeľke MŠ na schválenie plán činnosti. 
Organizuje sa na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 
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Deti z elokovaného pracoviska na Komenského ul. majú možnosť navštevovať folklórny krúžok na 
Sídl.9.mája a krúžok moderného tanca  s podmienkou, že ich tam dopravia zákonní zástupcovia alebo 
nimi poverená osoba. 
 Preberanie detí medzi učiteľkou a lektorkou prebieha na základe zápisu prihlásených detí, 
podpisu preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky v zošite nato určenom. 
 
Zabezpečujeme:  
 

 výučbu anglického jazyka : 
- cieľová skupina 5 – 7 ročné deti –  za poplatok 
- lektorka: Vidová - spĺňajúca kvalifikačné predpoklady.  
- Výučba sa uskutočňuje : v stredu 
      1.skupina :  Komenského ul. od 14,30 hod. do 15,00 hod. – v triede č.1 
      2.skupina :  Sídl. 9. mája v  od 15,05 hod. do 15,35 hod. –  jedáleň 

            3.skupina :  Súkennícka ul. od 15.40 hod. do 16.10 hod. -  v triede č.1 
                                          
                                     

 
                             

  folklórny krúžok:  Kolovrátok 
- cieľová skupina 5 – 7 ročné deti – bez poplatku :  
- vedúca krúžku:  Blanáriková Juliana a Mgr. Dagmar Potroková 
- 1.skupina – Súkennícka ul. - párny týždeň vo štvrtok od 15.00 hod.– 15.45 hod. 
- Vedúca krúžku: Mgr. Horňáková Eva a Mgr.Mikundová Andrea 
- 1.skupina – Sídl.9. mája - nepárny týždeň vo štvrtok od 15.00 hod.– 15.45 hod. 

 
 
 
 

 krúžok moderného tanca:   
- cieľová skupina 5 – 7 ročné deti – bez poplatku 
- vedúca krúžku: : Michaela Uváčková 
- 1.skupina: Sídlisko 9.mája – párny týždeň  vo štvrtok od 15.00 – 15.45 hod. 

 
 
Krúžky budú navštevovať, len predškoláci. 
 

 
VII. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí 

 

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole, § 132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce, zákonom  č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom   č. 576/2004 Z. 

z. o zdravotnej starostlivosti, zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom 
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a internými smernicami č. 2/2008 o postupe na vykonávanie opatrení proti predchádzaniu epidémie 

chrípky a č. 3/2008 o postupe preventívnych opatrení pri výskyte pedikulózy v MŠ . 

 Pracovníci  MŠ sú povinní: 

a. zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé 

ani počas spánku, prihliadať na základné fyziologické potreby detí 

b. poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

c. viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti 

a pri činnostiach organizovaných školou. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť 

lekárom , ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v 

zošite drobných úrazov.  Ak dieťa utrpí úraz , ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, 

učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na 

ďalšom postupe. V prípade, že je zákonný zástupca nezastihnuteľný, odvedie dieťa na 

lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia 

zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt so zákonným 

zástupcom, zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení zákonnému 

zástupcovi dieťaťa. V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o 

privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov, ktorúkoľvek 

zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v 

nemocnici službukonajúca učiteľka sprevádza dieťa až do príchodu zákonného 

zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá zákonnému 

zástupcovi dieťaťa. Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa 

metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného 

postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského 

úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ 

pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí: 

Materská škola vedie knihu(zošit) evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 

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

prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 
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Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v 

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

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

Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. 

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (0-3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. 

Materská škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení 

vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, 

ktorý v čase úrazu vykonával dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý 

úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. 

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. 

Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 

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

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

úrazovosti na školách. 

Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik 

BOZP, Komunálna poisťovňa Slovensko, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. 

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v 

spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa. 

 

➢ Pri výskyte pedikulózy/ zavšivenia/ sa postupuje podľa internej smernice č.3/2008. Triedna 

učiteľka po zistení oznamom na nástenke informuje rodičov o výskyte pedikulózy a 

jej  opatreniach. Pri hromadnom výskyte zvolá schôdzu rodičov, na ktorej sa spoločne dohodnú 

kedy sa vykoná dezinsekčná akcia zneškodnením lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným 

prostriedkom v rodinách detí i u zamestnancov školy.  

➢ Pri epidémii chrípky sa postupuje podľa internej smernice č.2/2008. Triedni učitelia v období od 

15.11. do 15.04. ak počet neprítomných detí prekročí z celkového počtu 10% z celkového poštu 

detí, sledujú a vyhodnocujú dôvody neprítomnosti detí, zabezpečia časté vetranie, zvýšenú 

kontrolu dodržiavania hygienických predpisov so zameraním na osobnú hygienu.  Ak počet 

neprítomných detí z dôvodu ochorenia chrípky prekročí 20%, oznámia túto skutočnosť riaditeľke 

prípadne zástupkyni MŠ. Ak počet detí presiahne 30% riaditeľka kontaktuje príslušný RÚVZ a po 

dohode s ním sa preruší prevádzka v MŠ na dohodnutý čas, aby sa zamedzilo šíreniu chrípkovej 

epidémie.  

Ďalej sú zamestnanci povinní: 
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d. vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a predchádzanie sociálno-patologických javov 

e. vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu. Na dlhšiu vychádzku do prírody sú 

učiteľky povinné brať zdravotnú tašku prvej pomoci, 

f. dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť 

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

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

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, 

ktoré: je spôsobilé na pobyt na kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

a nemá nariadené karanténne opatrenie. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá 

zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho 

predloží so žiadosťou o umiestnenie dieťaťa do MŠ.  

h. Skutočnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky choroby, potvrdzuje písomným 

vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. 

Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. Ak 

neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dní, 

predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára. 

i. Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z rodinných dôvodov  pri návrate 
dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie 
o bezinfekčnosti prostredia.  

 

j. učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej učiteľke, 

rodičom, resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia. Mali by to byť dospelé 

osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné. Týmto úkonom môžu rodičia 

splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť       v 

plnej miere preberajú na seba, 

k. ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí 

a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu, 

l. na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac detí, ako stanovuje § 7 ods. 

4 vyhlášky č. 306/2008  MŠ SR o materskej škole. Pri vyššom počte detí alebo pri 



ŠKOLSKÝ PORIADOK,  
Sídl. 9. mája 322, 922 03 Vrbové 

 

 23 

činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka /príp. zást./ zabezpečí ďalšieho 

zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.  

m. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť 

vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá 

lektor. 

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

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

pedagogických zamestnancov takto:   plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného 

pedagogického zamestnanca, na lyžiarsky výcvik a pri saunovaní je najviac desať detí 

na jedného pedagogického zamestnanca, v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky  

MŠ SR  č. 305/2008 Z. z., na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických 

zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 

školského zákona. /počet detí zaradených  v triede/ 

o. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené 

proti možnosti použitia deťmi. 

p.  výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného 

súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, 

hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. 

Organizačnú prípravu zabezpečí poverený pedagogický zamestnanec a o priebehu 

aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia 

všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom, na výlety a exkurzie s deťmi 

predškolského veku sa môžu použiť prostriedky hromadnej dopravy. 

q.  v zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu 

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

dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného 

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

s Centrom pedagogicko-  psychologického poradenstva a prevencie, kontaktovať 

príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

r. primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich 

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. Viesť deti k zdravému životnému 
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spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.V prevencii 

využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať 

do plánov práce v jednotlivých triedach. Poskytovať deťom dostatok podnetov 

a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému 

životu bez drog. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog 

v prostredí MŠ bezodkladne informovať riaditeľku resp. zástupkyňu, ktoré vykonajú 

okamžité opatrenia. 

 

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

zodpovedajú aj prevádzkové pracovníčky, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne, najmä však: 

• zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií 

• dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru 

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

• odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa denného poriadku 

• starať sa o školský areál,  

• starať sa o čistotu a schodnosť prístupových chodníkov 

➢ Národný program Duševného zdravia 

V záujme  podpory rozvoja  duševného zdravia je dôležité  predovšetkým zaraďovať do 

výchovno vzdelávacieho procesu činnosti, aby napomáhali   rozvíjať  u detí schopnosť  zvládať 

rôzne psychicky náročné situácie . Rozvíjať dobré vzťahy k rovesníkom  zamerať sa na 

optimalizáciu osobnostného vývinu. Vytvárať emocionálne vhodnú atmosféru v triedach 

prosociálnymi aktivitami . V prípade podozrenia  duševnej nerovnováhy u detí z hľadiska 

osobnostného vývinu  sprostredkovať odbornú pomoc v spolupráci s CPPPaP. 

➢ Preventívny program boja proti obezite  

Strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka je  určený pre 

deti  a pedagogických zamestnancov školy  Preventívny program je potrebné plniť zaraďovaním 
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vzdelávacích aktivít zameraných na zdravý spôsob života  a optimalizáciu sociálno-

psychologickej klímy v  prostredí materskej školy , závislostí, predchádzanie všetkých foriem 

násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, školské športové 

podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov. 

Cieľom aktivít je viesť deti k zodpovednosti za svoje zdravie a vedenie detí k zdravému životnému 

štýlu.: 

 

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

negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

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

život a zdravie. 

• V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru, preventívne výukové programy  

• Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia. 

• Dbať na to , aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby , tým zamedziť 

možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. 

/ viď Plán prevencie obezity ma roky 2015 -2025/ 

 

VIII. Úsporný režim chodu materskej školy 

 

                   Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do MŠ z dôvodu 

zvýšenia chorobnosti riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých pavilónoch. Spájajú sa tie 

triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie 

kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením 

náhradného voľna alebo dovolenky. 

 

 

 

VI. Vykonávanie pedagogickej  praxe v MŠ 
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             Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe 

počas školského roka sa hlásia u riaditeľky MŠ.  

              Riaditeľka školy poučí študentky o BOZP na pracovisku a o zákone č. 18/2018 o ochrane 

osobných údajov o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených, oboznámi študentky so 

školským poriadkom MŠ a školskou dokumentáciou a zaradí študentky do tried.  

 

 

X. Ochrana spoločného a osobného majetku 

 

 Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od budovy vlastnia niektorí zamestnanci/ 

viď prehlásenie o prevzatí kľúčov od budovy/. Budovu ráno odomyká školníčka a upratovačka materskej 

školy. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá školníčka alebo 

riaditeľom poverený pracovník. V budove je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek 

pohyb cudzej osoby zakázaný.  

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. Po odchode 

z triedy je učiteľ povinný prekontrolovať  uzatvorenie okien.   

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

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

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

do skrine na určené uzamykateľné miesto. 

 Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne buď školníčka alebo 

upratovačka. V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových 

dverí. Pri podozrení na pohyb neznámych osôb po areály MŠ upozornia zamestnancov na danú 

skutočnosť.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školský poriadok MŠ, Sídl.9.mája 322/15,Vrbové bol  
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1. prerokovaný na pedagogickej rade dňa : 28 .08.2019 

 

2. prerokovaný na prevádzkovej porade dňa :  28.08.2019 

 

3.   prerokovaný v Rade školy  dňa :  23.9.2019 

 

 

 

Školský poriadok vydáva riaditeľka Materskej školy , Sídlisko  9. mája 322, 922 03 Vrbové, v zmysle  § 
153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .  
 
 
 
 
Vo Vrbovom, dňa 24.09.2019                                                                                  Sylvia Vargová   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

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. 308/2009 Z. z. o materskej škole, ktorá mení vyhlášku č.306/2008 
Z.z. o materskej škole 

➢   vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 
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➢   zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
➢   všeobecne záväzným nariadením mesta Vrbové  č. 9/2017  o príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov v materskej škole 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydaním školského poriadku sa ruší  predchádzajúci školský poriadok.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vec: Návrh na odsúhlasenie prevádzky materskej školy 
 
 
 Riaditeľstvo MŠ, mestskej  rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, Sídl. 9. mája 
322/15, Vrbové, dáva na vedomie odsúhlasenie rozsahu prevádzky predškolského zariadenia. Návrh bol 
prerokovaný a odsúhlasený rodičmi  dňa 09.09.2019. 
 
 
 
Prevádzka MŠ :    od 6,15 hod. do 16,30 hod. / Sídl. 9.mája a Súkennícka ul./ 
                            od 6.30 hod. do 16.00 hod. / Komenského ul./ 
 
 
 
 
 
 
Vo Vrbovom, dňa 24.09.2019                                                      Vargová Sylvia   
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                                                                                                  riaditeľka MŠ 
 
 
 
Vyjadrenie Mesta Vrbové : 
 
 Mesto Vrbové berie na vedomie odsúhlasený rozsah prevádzky predškolského zariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Pečiatka a podpis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


