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Článok I 
 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Školský poriadok materskej školy (ďalej len MŠ) vydáva riaditeľka Základnej 
školy s materskou školou, Bidovce 209, 044 45 Bidovce v zmysle § 153 zákona 
č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). 

 
2. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy , ktorý predstavuje súhrn 

záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, 
ich zákonných zástupcov, pedagogických i ostatných zamestnancov MŠ. 
 

3. Školský poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 

4. Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky MŠ v Bidovciach 
s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa 
a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí 
a optimálneho rozvoja detí predškolského veku. 
 

5. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti uvedené v § 153 ods. 1 písm. a) 
až d) školského zákona. 

 
Článok II 

 
1.  Charakteristika, prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 
1.1 Charakteristika materskej školy 

 
Materská škola podporuje osobitný 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. 

MŠ nemá postupové ročníky, deti sa každoročne zadeľujú do tried podľa 
vekového zloženia a kapacity jednotlivých tried. Nie je pravidlom, že deti postupujú 
všetkými triedami.  

Profilácia materskej školy je obsiahnutá v kurikule, ktorým je Školský vzdelávací 
program pod názvom „STONOŽKA“ (ďalej len „ŠkVP“), vypracovaná podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“). V ŠkVP sú rozpracované konkrétne ciele, 
kľúčové kompetencie a rámcový obsah výchovy a vzdelávania, stratégie 
a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. 

Materská škola je trojtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním detí vo 
veku od troch do šesť rokov. Vo výnimočných prípadoch je možné prijať aj dieťa 
mladšie ako 3 roky. Podmienkou prijatia detí mladších ako 3 roky sú utvrdené základné 
hygienické návyky. 

 
Materská škola je umiestnená v účelovej budove s veľkým, trávnatým areálom. 

Areál je vybavený exteriérovým účelovými prostriedkami na hranie deti vonku.  Budova 
je prízemná s priestrannými miestnosťami.  
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Interiér materskej školy tvorí vstupná chodba, detská šatňa, hygienické 

zariadenie – detské umývadlá a WC, trieda – herňa - jedáleň, spálňa, izolačná 
miestnosť , sklad pomôcok, sklad čistiacich pomôcok, výdajňa stravy s vlastným 
vchodom. Šatne a hygienické zariadenia pedagogických a prevádzkových 
zamestnancov sú samostatné. Vykurovanie je ústredné. 

Herňa je vybavená nábytkom určeným pre predškolský vek rozloženým v 
priestore tak, aby mali deti možnosť individuálne, skupinovo aj frontálne vykonávať 
činnosti, aktivity, hry. Hrové kútiky poskytujú deťom možnosť samostatne, aktívne a 
kreatívne sa prejaviť v rôznorodých činnostiach. Jedálenský kútik využívame na 
podávanie stravy počas dňa, ktorú zabezpečuje školská jedáleň školy. 

V spálni sú lehátka zodpovedajúce veku detí, hygienickému, zdravotnému 
a bezpečnostnému hľadisku. Ich rozmiestnenie ponúka deťom pocit súkromia a 
spokojnosti. 

Hygienické zariadenie je vybavené umývadlami s prívodom tečúcej teplej 
a studenej pitnej vody, toaletnými misami a poličkami na zavesenie uteráčikov.  Pre 
osobnú hygienu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov je hygienické 
zariadenie umiestnené na samostatnej chodbe. 

Výdajňa stravy je súčasťou triedy, kde sú umiestnené stoly a stoličky 
zodpovedajúce deťom predškolského veku. Počas podávania stravy sa stoly prikrývajú 
bielymi látkovými obrusmi. Deti pri jedle používajú kompletný príbor, nápoje sa 
podávajú v sklenených pohároch s uškom. 

Šatňa je na chodbe, kde sa nachádzajú detské šatňové skrinky s úložným 
priestorom na obuv a lavičky. 

Školský dvor je dostatočne priestranný, zatrávnený s pieskoviskom a detským 
ihriskom, je vybavený preliezačkami a hojdačkami.  

 
1.2 Prevádzka materskej školy 

 
Materská škola je v  prevádzke od 6,45  hod. do 16,15 hod. 

Učiteľky sa denne striedajú podľa vypracovaného týždenného pracovného 

harmonogramu 

Úradné hodiny pre konzultácie s rodičmi materskej školy-denne od 11,30 – 12,00 hod., 

príp. na požiadanie zákonných zástupcov dieťaťa vo vopred dohodnutý termín a čas. 

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami 

Rodičia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne 

v čase od 11,30 do 12,00 hod., prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú 

spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví 

záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, 

ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič 

v predchádzajúcom čase upozornený. Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií 

môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie 

z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa. 

 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená 

z hygienických dôvodov spravidla na šesť týždňov, minimálne na päť týždňov. V tomto 
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období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, 

pedagogickí a ostatní  zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. 

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka materskej 

školy oznamom dva mesiace vopred. 

V čase vianočných prázdnin, po odsúhlasení zriaďovateľom, prevádzka 

materskej školy bude prerušená.  

Úsporný režim chodu materskej školy – z hľadiska šetrenia finančných 

prostriedkov v prípade zníženej dochádzky detí z dôvodu zvýšenej chorobnosti alebo 

školských prázdnin, zástupca riaditeľa školy môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú 

sa triedy, kde je to organizačne najvýhodnejšie, z ohľadom na zabezpečenie kvalitnej 

výchovy a vzdelávania a bezpečnosti detí. Prevádzkovanie školy a zadelenie 

zamestnancov rieši zástupca riaditeľa školy dohodou čerpania dovolenky alebo 

náhradného voľna. 

V prípade epidémie (napr. chrípka, COVID 19) škola môže prerušiť prevádzku 

na základe súhlasu zriaďovateľa alebo na základe súhlasu regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. 

 
1.3 Vnútorná organizácia materskej školy 

 
Materská škola sa člení na triedy, v ktorých sú deti zaradené podľa vekových 
kategórií. 
1. trieda -  Kuriatka 
2. trieda – Lienky 
3. trieda -  Včielky 
 
Harmonogram aktivít v jednotlivých triedach začína o 7.00 hodine, končí o 16.00 
hodine.  
 
Denný poriadok 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených 

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

životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

 

Prevádzka materskej školy je denne od 6,45 do 16,15 hod. 

6,30 -  otvorenie prevádzky 

6,45 -  schádzanie detí-hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, skupinové, 

individuálne, spoločenské hry  

8,45 - 9,00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata) 

9,15 - 11,30- dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity- ide o cielené vzdelávacie 

aktivity plánované podľa nižšie uvedeného. (Tieto vzdelávacie aktivity môžu byť 

zamerané na jednu vzdelávaciu oblasť, alebo sa v nich kombinujú dve alebo viaceré 

vzdelávacie oblasti koncentrované na spoločnú tému. Niektoré cielené vzdelávacie 

aktivity obsahovo zamerané napr. na vzdelávacie oblasti Zdravie a pohyb, Človek a 

príroda, Človek a spoločnosť a iné, sa môžu uskutočniť aj pri pobyte vonku), osobná 

hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov 
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o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, so spevom, využitie záhradného 

náradia a náčinia, pieskoviska, hry s hračkami, voľné hry) 

11,30-  12,30  -  činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, 

obed) 

12,30 -  príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (u 

starších vekových skupín postupné skracovanie odpočinku) 

14,45 -  15,00 – hygiena, olovrant 

15,00 – popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity 

16,15 – ukončenie dochádzky 

16,30 – zatvorenie prevádzky 

Denný poriadok je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 

 

Organizácia v šatni 

Do šatne majú prístup rodičia a splnomocnené osoby v čase od 6,45do      8,00 

hod. a od 15,00 do 16,15 hod. 

 Pred vstupom do šatne si očistia obuv na rohoži, vykonajú dezinfekciu rúk.  Pri 

prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k 

poriadkumilovnosti a k samostatnosti. Za poriadok v skrinkách zodpovedá učiteľka 

príslušnej triedy. Rodič zodpovedá za stále pripravené oblečenie pre prípad 

znečistenia a premočenia.  

Za estetickú úpravu v šatni zodpovedajú učiteľky, za hygienu určená 

prevádzková zamestnankyňa. Učiteľka pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po 

jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou.  

V šatniach detí sú umiestnené informačné tabule „Oznamy pre rodičov“. 

Učiteľka nie je povinná ústne informovať zákonných zástupcov detí o pripravených 

aktivitách a akciách materskej školy vzhľadom k tomu, že tieto informácie sú dostupné 

pre všetkých na informačných tabuliach, príp. oznamom poslaným emailom a na 

webovej stránke školy. 

Zákonní zástupcovia odovzdávajú dieťa učiteľkám pri vstupe do tried, 

z hygienických a organizačných dôvodov nevstupujú do triedy. Neprípustné je riešenie 

detských konfliktov napádaním alebo karhaním dieťaťa zákonným zástupcom iného 

dieťaťa. Sťažnosť svojho dieťaťa prerokuje zákonný zástupca s triednou učiteľkou. 

Pri adaptácii dieťaťa je možnosť priniesť z domu jednu hračku, ktorá je vhodná 

do postieľky a je využívaná počas oddychu. Iné hračky sú často príčinou konfliktov, 

straty medzi množstvom hračiek v triedach, nedorozumením a často závisti medzi 

deťmi. 

 

Organizácia v umyvárni 

Každé dieťa má vlastný hrebeň a uterák zavesený na háčiku podľa pridelenej 

vizitky/značky dieťaťa. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu 

umyvárne zodpovedá prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni spravidla 

zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom 

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



7 
 

spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a 

bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka.  

 

Organizácia pri stolovaní 

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri stolovaní zodpovedajú 

pedagogický zamestnanci. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho 

stravovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas 

jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. 

Deti používajú celý príbor až v druhej polovici školského roka. 

 

Pobyt  detí  vonku 

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, 

organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky 

bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a pokynov zástupkyne riaditeľky 

Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto 

potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať. V záujme zdravého 

psychosomatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechať pobyt vonku. Realizuje 

sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické 

podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, mrholenie, dážď.  

Pobyt vonku učiteľka realizuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. 

Činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou 

a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenia kriedovým 

pastelom na betón, a pod.  

 

Vychádzky 

Na vychádzke  ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez 

komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. 

Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa zastavovací terč na zastavenie 

premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. 

 

Pobyt na školskom dvore 

Nakoľko je školský dvor dostatočne priestranný, využíva sa v plnej miere. 

Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, 

podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich 

likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou.  

Školský dvor slúži len pre potreby školy a záujmu detí. Na školskom dvore platí 

zákaz zdržiavania sa cudzím osobám. 

Je zakázané: 

 používať hracie prvky detského ihriska osobám starším ako 8 rokov, 

 vodiť do areálu dvora psy, mačky a iné zvieratá, 

 fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamne látky, 

 konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch, 

 znečisťovať areál a poškodzovať zariadenia, 
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 používať hracie zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu, 

 používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok 

(námraza, klzký povrch, rozmočený povrch okolia hracích prvkov), 

 jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a hrať loptové hry okrem detí MŠ. 

 

Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov 

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri 

pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom apod.), aby sa 

predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Deti majú 

v plnej miere zabezpečený pitný režim. V letnom období sa pobyt vonku na priamom 

slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11,00 do 15,00 hod. obmedzuje na minimum.  

 

Organizácia v spálni 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie 

detí (pyžamo). Pri prezliekaní deti motivuje podľa ich schopností k sebaobsluhe 

a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne,  

ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne 

pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.  

 

Preberanie a odovzdávanie detí 

 

Rodič privádza dieťa v ranných hodinách a osobne odovzdá učiteľke. Spôsob 

dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s  triednou učiteľkou. V prípade 

dochádzky dieťaťa v priebehu dňa, dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob 

stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí, 

napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod. 

Dieťa od zákonných zástupcov preberajú len pedagogickí zamestnanci školy, 

ktorí za dieťa zodpovedajú od jeho prevzatia až po odovzdanie. Na prevzatie svojho 

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

dieťa, nie mladšie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. 

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní pre preberanie dieťaťa z materskej 

školy musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom 

roku. 

V prípade, ak zákonný zástupca nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do 

času ukončenia prevádzky, t. j. do 16.15 hod., 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 riaditeľstvo policajného 

zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje kontaktom na príslušný orgán 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný mimo 

služobného času zamestnancov. 

Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie 

je vhodný na prijatie do materskej školy (infekčné, parazitárne ochorenie a pod.), lieky 

a iné doplnky sa deťom v materskej škole nepodávajú. 
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Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy napr.: 

 oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami), 

 z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici, 

 z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, 

podráždené, 

 na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj 

s chrastami, 

 intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ. 

Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, 

dozor nad ním z radov zamestnancov školy a okamžite telefonicky informuje 

zákonného zástupcu. 

V materskej škole možno umožniť pobyt dieťaťa, ktoré: 

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

b) neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a zvýšená teplota, nádcha, 

kašeľ, zápal očných spojiviek, výtok z nosa a očí, zväčšené mandle, 

chorobné zmeny na koži, výskyt vši vo vlasovej časti pokožky), 

c) nemá nariadené karanténne opatrenie. 

Lieky sa v MŠ nepodávajú. Nepodávajú sa ani sirupy, homeopatiká a neaplikujú sa 

mastičky, krémy. Dieťa so zlomeninou nemôže navštevovať materskú školu. 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred (osobne 

alebo telefonicky) najneskôr do 8,00 hod., v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak 

nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. 

 

Mimoškolská činnosť 

 

Materská škola organizuje pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, športové 

aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

Výlet alebo exkurzia sa organizuje 

 na základe plánu práce školy, 

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

potreby detí, 

 so zabezpečením teplého jedla pre deti. 

 

2. Prijímanie na predprimárne vzdelávanie a dochádzka detí do materskej školy 

 

2.1 Prijímanie detí do materskej školy 

 

Prijímanie prebieha na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží 

riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, ktorý obsahuje údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. (Povinnosť uvádzať 

údaj o očkovaní resp. neočkovaní a jeho dôvodoch na potvrdení o zdravotnej 

spôsobilosti dieťaťa je v zmysle zákona č 355/2007 Z. z.). Žiadosť podaná bez 
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potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa nie je kompletná, nebude akceptovaná. 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ je limitované kapacitnými 

možnosťami materskej školy. 

 

Do materskej školy sa prijímajú deti: 

 na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

 vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, 

 deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

 deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté za podmienky utvrdených 

základných hygienických návykov a kapacitných možností školy, 

 priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. 

 

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok: 

Zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom: 

 v sídle školy, príp. v sídle materskej školy, 

 oznamom na vchodových dverách MŠ, ZŠ, v obecnom rozhlase, 

 oznamom na webovej stránke školy. 

Prijímanie detí prebieha v období od 1. mája do 31. mája. Konkrétny termín (konkrétne 

dni, príp. aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní), miesto a spôsob podávania 

žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) zverejní riaditeľ školy 

po dohode so zriaďovateľom. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní podmienky 

prijímania. 

 

Spôsob podania žiadosti: 

- osobne na adresu školy alebo MŠ, 

- poštou alebo kuriérom na adresu školy alebo MŠ, 

- e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva, 

     alebo doručiť aj prostredníctvom: 

- elektronického podania doručeného do elektronickej schránky školy. 

 

Prijímanie dieťaťa k začiatku školského roka 

Ak sa prijme dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy 

rozhodne riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má 

predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. 

 

Prijímanie dieťaťa počas školského roka 

Priebežne (počas školského roka) sa deti prijímanú vtedy, ak je v materskej škole 

voľná kapacita. 

 

Prijímanie detí so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami 

Riaditeľ rozhodne o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa so ŠVVP po zvážení, či na prijatie 

takého dieťaťa má alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, 

materiálne ...), resp. či ich bude možné po prijatí dieťaťa v spolupráci so zriaďovateľom 
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dodatočne vytvoriť. Ak sa ŠVVP dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej 

navštevuje školu, jeho vzdelávanie ako dieťaťa so ŠVVP sa mu zabezpečuje po 

predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva – návrh 

na prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole 

riaditeľovi školy.  

 

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má identifikované špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby (ďalej len ŠVVP), zákonný zástupca k žiadosti predloží: 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 

a dorast, 

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (odporúčanie môže byť aj 

súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. 

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj 

z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či 

odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP: 

- do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo 

vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo 

- do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so 

zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu). 

 

Nástup dieťaťa do materskej školy 

 Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného 

pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne, spolupracuje 

s pedagogickými zamestnancami. Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace. 

Ak sa dieťa zadaptuje, môže pravidelne navštevovať školu v dohodnutom termíne. Pri 

znížení adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným 

zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na 

dohodnutý čas. 

  

 Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom k 31. 

augustu dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť. Predprimárne 

vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

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

osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania. 

 

2.2 Povinné predprimárne vzdelávanie 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie 

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta 

(vrátane): 

- dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona, 

- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou 

individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona, 
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- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 

28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne 

vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať 

v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok, 

- nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie 

dieťaťa ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 

28a ods. 5 školského zákona, 

-  dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti 

dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje 

vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.  

 

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 

 

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31.08. (vrátane) dosiahne päť rokov veku, 

sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. 

septembra stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa rodič 

dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na 

povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje 

pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej 

materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj 

o povinnom očkovaní (v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so ŠVVP, priloží rodič 

aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast). 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku 

Podľa § 28a ods. 5 školského zákona je možnosť, že zákonný zástupca môže riaditeľa 

školy požiadať, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré 

nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Ak rodič požiada, aby bolo na povinné 

predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, 

je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 

Školským zákonom sa ustanovilo, že povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti 

plniť nielen „inštitucionálnou“ formou, teda formou pravidelného denného dochádzania 

do materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, ale aj 

inou, individuálnou formou. 

Podľa § 28b ods. 2 školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže 

povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktoré: 
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- zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie 

v kmeňovej materskej škole (nejde ale o dieťa podľa § 28a ods. 6 školského 

zákona), 

- zákonný zástupca o to požiada materskú školu. 

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho 

vzdelávania dieťaťa, musí: 

- byť najskôr prijaté do materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo 

materskú školu) alebo 

- už byť dieťaťom materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho 

predprimárne vzdelávanie stane povinným). 

Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú 

materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho 

vzdelávania. Prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti 

a dorast. 

Ak pôjde o dieťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona, žiadosť zákonného 

zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu 

dieťaťa, 

b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť, 

c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, 

d) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne 

vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie 

a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa § 28 ods. 4 školského 

zákona, 

e) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa. 

 

 

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je 

potrebné do 15. apríla oznámiť riaditeľovi školy a priniesť, odovzdať: 

1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

(ďalej len CPPPaP), 

2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, 

3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

t. j. dieťa zostáva v materskej škole. 

 

Spádová materská škola 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má 

trvalý pobyt (ďalej len spádová materská škola), ak rodič pre dieťa nevyberie inú 

materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako 

spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne 

vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné. 
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2.3 Dochádzka detí do materskej školy 

 

 Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod. a prevezme 

ho po 14.3o hod. Budova materskej školy je od 8.00 hod. uzamknutá. Rodič 

učiteľke prevzatie dieťaťa oznámi pomocou videovrátnika, ktorý je umiestnený 

pri vstupe do budovy. 

 Z organizačných a prevádzkových dôvodov dieťa po 8.00 hod. nebude prevzaté 

a automaticky bude vyhlásené zo stravy. 

 Neskorší príchod dieťaťa z objektívnych dôvodov napr. termín vyšetrenia 

u lekára a iné musí byť vopred dohodnutý a vopred známy triednej učiteľke 

alebo príslušný deň ohlásený telefonicky do 8.00 hodiny. 

 Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od začiatku 

neprítomnosti dieťaťa, oznámi zákonný zástupca dôvod a predpokladaný čas 

jeho neprítomnosti (osobne alebo telefonicky) do danej triedy. 

 

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

 

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

neospravedlnene vynechá viac ako päť dní (v čase mimoriadnej situácie z dôvodu 

ochorenia COVID 19 – 7 dní). 

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlási dieťa na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného 

predprimárneho vzdelávania sa považuje za zanedbanie o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného 

príjemcu rodinných prídavkov“. 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole plniace povinné 

predprimárne vzdelávanie 

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

povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva: 

- choroba, 

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 

- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa pri príznakoch ochorenia počas 

dňa, 

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

- mimoriadne udalosti v rodina (pohreb, jubilejná oslava) alebo 

- účasť dieťaťa na súťažiach. 

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia vyžadujúceho lekárske ošetrenie trvá 

dlhšie ako päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni (v čase mimoriadnej situácie 
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z dôvodu ochorenia COVID 19 sedem dní), predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie 

od lekára. 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dieťaťa, ktoré neplní 

povinné predprimárne vzdelávanie 

 

Pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a neplní povinné predprimárne 

vzdelávanie, platia za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa: 

- choroba, 

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 

- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa pri príznakoch ochorenia počas 

dňa, 

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

- mimoriadne udalosti v rodina (pohreb, jubilejná oslava) alebo 

- účasť dieťaťa na súťažiach, 

- ak dieťa nie je v škole viac dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so svojou 

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

pri návrate do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné 

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

nariadené karanténne opatrenie. Toto prehlásenie nesmie byť staršie ako jeden 

deň. Zákonný zástupca potvrdenie od lekára nepredkladá. 

 

2.4 Úhrada nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním 

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 

Výška mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bidovce, je určená všeobecne záväzným 

nariadením zriaďovateľa. Tento príspevok sa uhrádza vopred, a to do 10. dňa 

v kalendárnom mesiaci. Výška príspevku je určená 15,00 €  zákonného zástupcu za 

pobyt dieťaťa v materskej škole. Pre sociálne znevýhodnené deti 10,00 €, po 

predložení potvrdenia o sociálnom znevýhodnení. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je 

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

 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

 ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú 

časť určeného príspevku. 
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3. Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v MŠ, pravidlá 
vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami  

 

 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov 

 

3.1 Práva a povinnosti dieťaťa 

 

Dieťa má právo na 

 rovnoprávny prístup k vzdelaniu, 

 bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej 

škole povinné, 

 vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom 

v školskom zákone, 

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti  a možnosti, nadanie  

a zdravotný stav, 

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

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

a sexuálnemu násiliu, 

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

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu 

a vzdelávanie umožňujú, 

 na individuálne vzdelávanie.  

 

Dieťa je povinné 

 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania, 

 dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy 

a pravidlá triedy,  

 chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý škola 

využíva na výchovu a vzdelávanie, 

 konať tak, aby neohrozoval 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, 

 rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi materskej 

školy a dobrými mravmi, 
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 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak 

školský zákon neustanovuje inak. 

 

3.2 Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

 
Zákonný zástupca dieťaťa má právo 

 vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie 

podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom 

a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej 

príslušnosti,  

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali 

deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným 

poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa 

školského zákona, 

 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy 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 riaditeľa  

školy, 

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie,  

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, 

 informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli 

mať vplyv na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,  

 ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej 

škole, jeho zákonný zástupca  je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu 

príčinu jeho neprítomnosti, 

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

prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa 

komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky 

alebo riaditeľa, 
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 všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu 

riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je 

zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľom, 

 zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych 

sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia 

materskej školy,  

 prevziať svoje dieťa do času ukončenia prevádzky v materskej škole, 

 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.  

 

 

Výkon práv a povinností zákonných zástupcov v materskej škole 

 v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo 

zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola 

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

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

zastupovať, 

 priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa 

nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať 

maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času, obsiahnutého vo 

výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola 

uvedenými dokumentmi disponuje, 

 priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, a však len 

v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku 

určí súd, resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody, 

 výkon práv a povinností zákonných zástupcov vyplývajúcich zo školského 

zákona, musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva 

a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. 

 

3.3 Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami školy 

 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má okrem práv ustanovených 

osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na: 

 zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na 

ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, zákonných zástupcov alebo iných 
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osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu 

a zo strany ďalších fyzických alebo právnických osôb, 

 ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti, 

 výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov 

výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód, 

 objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti. 

 

Pedagogický zamestnanec je povinný: 

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, 

 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, s ktorými prišiel do 

styku, 

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na 

jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania 

odborných zamestnancov, 

 správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických a odborných 

zamestnancov, 

 usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, 

 vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, 

ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom 

školského vzdelávacieho programu, 

 pravidelne informovať zákonného zástupcu dieťaťa o priebehu a výsledkoch 

výchovy a vzdelávania. 

 

Pri starostlivosti o deti sú zamestnanci školy povinní najmä: 

 zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí, 

 viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, 

k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov 

a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť 

a ochranu zdravia v školstve pri činnostiach, v ktorých je zvýšené ohrozenie 

zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. exkurzie, výlety, škola v prírode), 

 viesť deti školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane 

zdravia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením 

a zneužitím, 

 vytvárať medzi deťmi, učiteľkami a zamestnancami školy atmosféru pohody 

a vzájomnej dôvery, 

 zabezpečovať efektívnu spoluprácu s rodinou, so zákonnými zástupcami 

dieťaťa a inými inštitúciami. 

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

s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu 

druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva 

ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č 365/2004 Z. z. 
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o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

4. Starostlivosť o hygienu, zdravie, bezpečnosť detí a ich ochrana pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím 

 

4.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

 
Za bezpečnosť a ochranu dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci 

materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi 

alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti 

zodpovedá učiteľ, pokiaľ sa na tejto aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť 

vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá 

lektor. 

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch 

materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to 

v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie 

nedostatkov a používanie ochranných pracovných pomôcok vykonávajú zástupcovia 

zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci. 

V triede s poldennou výchovou a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne 

vzdelávanie jedna učiteľka. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním  

zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky.  

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 22 detí starších 

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

dozor, zástupca riaditeľa zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod 

vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.  

 

 

4.2 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave  

dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií. 

 
Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor zástupca riaditeľa zabezpečí počet 

pedagogických zamestnancov takto: 

 na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických 

zamestnancov a jednej plnoletej osoby s počtom detí podľa  školského zákona. 

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie 

a ďalšie aktivity len s informatívnym súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.  Výlet 

alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu školy, najviac na jeden deň a so 

zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické 

a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený 

vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto 

aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tomto vyhotoví písomný 

záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky dospelé zúčastnené osoby. 
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Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktoré 

môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, 

alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Tento ho podľa svojich 

schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada školníka školy. 

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej 

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

neprimerané inhibičné metódy výchovy. 

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

obvyklým spôsobom, úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Ak 

dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď 

skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič 

nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po návrate z ošetrenia 

zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. 

Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa. Pre 

potreby školy vyhotoví kópiu záznamu. V prípade úrazu ohrozujúceho život dieťaťa, 

službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov, 

ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje 

ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. 

Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom. Pre 

potreby školy vyhotoví kópiu záznamu. 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí 

 Materská škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných 

školských úrazov. 

 Evidencia obsahuje: 

1. meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, 

2. deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný 

popis, ako k úrazu došlo, 

3. svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického 

zamestnanca, ktorý vykonal dozor v čase vzniku úrazu, dátum 

zapísania úrazu do evidencie, 

4. počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,  

5. zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom 

školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

 Záznam do knihy evidencie úrazov zapisuje pedagogický zamestnanec, ktorý 

vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam zapíše 

triedna učiteľka dieťaťa.  

 Záznam do knihy evidencie úrazov vykonáva pedagogický zamestnanec v deň 

úrazu. Ak dieťa chýba menej ako štyri dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa 

považuje za neregistrovaný školský úraz. 

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

ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz 

za registrovaný školský úraz. 
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 Škola bez odkladu po obdŕžaní kópie lekárskej správy vyhotoví záznam 

o registrovanom školskom úraze. Záznam o registrovanom školskom úraze  

vyhotoví triedna učiteľka dieťaťa po obdŕžaní kópie lekárskej správy. Kópiu 

lekárskej správy škole predloží zákonný zástupca dieťaťa. V prípade potreby 

klasifikovania závažnosti školského úrazu zákonný zástupca dieťaťa odovzdá 

škole aj posúdenie závažnosti úrazu. Tlačivo na posúdenie poskytne rodičovi 

škola. 

 Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam vyhotovila 

a riaditeľ školy. Zamestnanec vyhotovujúci záznam pozve k vyhotoveniu 

záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.  

 

4.3 Opatrenia v prípade pedikulózy 

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

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

prostredníctvom predmetov (hrebeňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne). 

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

za ušnicami a v zátylku. 

Oznámenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto 

skutočnosť triednej učiteľke.  Hromadný výskyt hlási riaditeľ na odbor epidemiológie 

RÚVZ. 

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá 

výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie 

dezinsekčnej akcie, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov 

triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytnúť na pokrývkach 

hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni. 

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať 

 u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov, 

ktorí žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom, je nutné umyť vlasy šampónom 

proti všiam presne podľa návodu výrobcu, 

 osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne 

vysušiť a vyžehliť, 

 matrace, používané v materskej škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, 

dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3 až 4 dni 

nepoužívať, 

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

ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku 

s obsahom chlóru, 

 zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu 

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

ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne 

iných pokrývok hlavy. 
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4.4 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi 

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí zamestnanci 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 materskej školy, prípadne s pedagogicko-

psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra 

a príslušné oddelenie policajného zboru. 

 

5. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 

 

Vchody do materskej školy je zaistený plastovými dverami. Kľúče od budovy má 

riaditeľ školy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materskej školy. V priebehu 

prevádzky materskej školy za uzamknutie budov zodpovedajú zamestnanci. V budove 

materskej školy je bez sprievodu zamestnanca školy zakázaný akýkoľvek pobyt cudzej 

osoby. 

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie 

vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivé a neznáme osoby a pri 

podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť.  

Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien 

a dverí. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú 

techniku na uzamykateľné a vopred dohodnuté miesto. Jednotliví zamestnanci 

zodpovedajú za inventár materskej školy, chránia ho pred poškodením a odcudzením. 

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia 

v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na 

vopred určené miesto. 

Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne 

upratovačka. Taktiež aktivuje poplachový systém narušenia – alarm. 

Materská škola je zabezpečená: 

 poplachovým systémom narušenia – alarmom, 

 monitorovaná kamerovým systémom. 
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Článok III  

Záverečné ustanovenia 

 

Školský poriadok môže byť zmenený a doplnený na základe legislatívnych a interných 

predpisov formou dodatkov, ktoré prerokuje Pedagogická rada a Rada školy. Dodatok 

k platnému školskému poriadku je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka. 

 

V prípade, že by počet dodatkov robil školský poriadok neprehľadným a málo 
výstižným, odporúča sa vydať nový školský poriadok, s uvedením tzv. derogačnej 
klauzuly. 
 
Derogačná klauzula: 
Vydaním nového Školského poriadku k príslušnému školskému roku sa ruší 
predchádzajúci Školský poriadok vrátane všetkých jeho dodatkov. 

 

 

 

 

V Bidovciach 6.5.2022                                Mgr. Marta Kucharčíková 

                                                                  riaditeľka školy  

 

 

 
 


