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Materská škola Žakarovce 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK  MATERSKEJ  ŠKOLY  V ŽAKAROVCIACH 

 

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

a vzdelávaní, vyhlášky  č. 306 / 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 308 / 2009 Z. z., zákona 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, s prihliadnutím na špecifické 

podmienky Materskej školy v Žakarovciach. 

 

A. 

PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU V MATERSKEJ 

ŠKOLE 

  

(1)  Dieťa má právo na: 

  

- rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 

  

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

povinné 

  

- vzdelanie v štátnom jazyku  a materinskom jazyku 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 a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému, 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 výchovu 

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

a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

  

-dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove   

a vzdelávaní špeciálne 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 a ďalšie vnútorné predpisy školy 

  

- chrániť pred poškodením majetok 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 školy 

  

- rešpektovať pokyny zamestnancov školy, 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 školu, ktorá 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 možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy 

  

- 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 primcípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

  

- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy, školským poriadkom 

  

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

  

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na 

edukačných aktivitách určných ročným plánom školy 

  

-  vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy  

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

  

(4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

  

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v 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 povinné predprimárne vzdelávanie a tiež na plnenie povinnej  školskej 

dochádzky 

  

- predložiť škole  potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu 

ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich dní  

 

-nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo 

 

- zákonný zástupca je povinný 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 riaditeľkou materskej školy; 

- zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov 

a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej 

školy a riadenia materskej školy,  

- ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na 

sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie 

materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to 

považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, 

po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia 

predprimárneho vzdelávania dieťaťa.  

 

 

B. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika materskej školy. 

Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov 

a deťom, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť po dovŕšení šiesteho roka veku a pokračujú v plnení 

povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Prijímame aj 2,5 ročné deti, ak budú na 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné 

podmienky.  Materská škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu. Zriaďovateľom školy je 

Obec Žakarovce. 

Materská škola je umiestnená na prízemí v bývalej budove ZŠ. Prízemie tvorí : šatňa, spálňa, chodba, 

umyváreň, kuchyňa, herňa, riaditeľňa,  miestnosť pre prevádzkových pracovníkov.  

 

Personálne obsadenie materskej školy :  

Riaditeľka  – Darina Kovalčíková  

Učiteľka -      Slávka Majerníková  



Školníčka –    Lýdia Palková  

Vedúca ŠJ -   Anna Fenďová  

Kuchárka -     Eva Rusnáková   

Prevádzka materskej školy .   

Materská škola je v prevádzke od : 7.00 –16.00 hod. 

Riaditeľka materskej školy : Kovalčíková Darina 

Konzultačné hodiny : 10.00 –10.30               15.30 –16.00 

Vedúca školskej jedálne : Anna Fenďová 

Konzultačné hodiny : 10.30 –11.30 

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami a odsúhlasená zriaďovateľom. 

Počas prázdnin /vyhlásených MŠ SR/  riaditeľka zisťuje u rodičov záujem o prázdninovú prevádzku, 

rodičia podpisom vyjadria záujem alebo nezáujem. Ak nie je záujem, pedagogický zamestnanci budú 

čerpať dovolenku alebo náhradné voľno. 

V čase letných prázdnin prevádzka môže byť 2 týždne. Na to, aby bola prevádzka počas letných prázdnin, 

je potrebných 10 prihlásených detí. Výsledok záujmu alebo nezáujmu rodičov o letnú prevádzku, ktorý 

rodičia potvrdia svojim podpisom, oznámi riaditeľka rodičom mesiac pred začatím letných prázdnin. 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy. 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, v období od 1 mája 

do 31 mája, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Miesto a termín 

podávania žiadostí pre nasledujúci rok zverejní riaditeľ na budove školy. Riaditeľ spolu s miestom 

a termínom zverejní aj podmienky prijatia detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú detí , ktoré po 

dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť; tiež deti, ktoré k 31. augustu dovŕšili piaty 

rok veku a začnú si plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Povinné predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole trvá jeden školský rok. Žiadosť o prijatie do materskej školy zákonný zástupca dostane 

od  riaditeľky školy. Prijímame aj žiadosti, ktoré zákonný zástupca v akejkoľvek písomnej forme doručí 

riaditeľke materskej školy osobne alebo v elektronickej forme. Zákonný zástupca prikladá k žiadosti 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca  so žiadosťou o prijatie 

dieťaťa do materskej školy prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna, ktorý 

predchádza školskému roku, v ktorom má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. V prípade podania 



žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy počas školského roka, riaditeľ školy 

vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 30 dní od podania žiadosti zákonného zástupcu. 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy 

rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na 

základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného 

súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo 

zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, 

v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s súhlasné vyjadrenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast. 

Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy 

a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára 

pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje 

vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej 

školy. 

V materskej škole sa môže dieťa vzdelávať aj individuálne, ak o to písomne požiada zákonný zástupca 

dieťaťa, ktoré bolo prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie / ďalej len „kmeňová  materská škola“ /. 

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy v rámci rozhodovania 

o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy – pre jeho zdravotný stav, ktorý mu neumožňuje 

účasť na povinnom vzdelávaní a jeho zákonný zástupca o to požiada písomnou žiadosťou, po doložení 

súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast. Predprimárne vzdelávanie dieťaťu, ktorému bolo povolené 

individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení 

individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. Výdavky spojené s individuálnym 

vzdelávaním znáša zákonný zástupca – predprimárne vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca 

prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelávanie alebo úplné 

stredné odborné vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v termíne určenom kmeňovou 

materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa v priebehu marca 

príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Dieťa, ktorému bolo 

povolené individuálne vzdelávanie neabsolvuje overenie osobnostného rozvoja dieťaťa. Pedagogický 

zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na konci polroka príslušného školského 

roka predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa. 



Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa ruší riaditeľ: na žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia; ak zákonný zástupca nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa; ak 

dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok; alebo na návrh školského inšpektora. 

Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia 

konania a zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy.  

Do materskej školy sa môžu prijať deti na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt, tieto pobyty 

nesmú byť dlhšie ako 3 mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi 

potrebami nesmie diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť jeden rok.  

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého 

bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa, 

ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, 

pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole. Ak sa zákonný zástupca 

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

vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného 

predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa požiada do novej materskej školy v termíne od 1. mája – 

31. mája. 

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

ďalej len „spádová materská škola“/, ak zákonný zástupca 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 a oznámi to riaditeľovi spádovej materskej školy. 

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti 

s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Dieťa, ktoré nemá 

trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí 

orgán štátnej správe v školstve. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného 

denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času 

školských prázdnin, tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní 

aj v čase školských prázdnin.  

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa považuje za 

nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia 

inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov. Riaditeľ má povinnosť nedbanie o riadne 

plnenie povinného predprimárneho vzdelávania hlásiť obci a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ktorý bude posudzovať uplatnenie inštitútu osobitného príjemcu. Úrad práce, sociálnych veci a rodiny 



rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu. 

Ak do 30 dní od prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie materská škola zistí, že zákonný zástupca 

nehovoril pravdu o zdravotnom stave dieťaťa, riaditeľka má právo predčasne ukončiť predprimárne 

vzdelávanie tohto dieťaťa.  

Ak sa vyskytne počas pobytu v materskej škole výchovný problém / nevhodné správanie, ubližovanie iným 

deťom / rodič je povinný spolupracovať so školou na vyriešenie tohto problému. Na vyzvanie riaditeľky je 

povinný navštíviť Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie podľa vlastného 

výberu rodiča a predložiť správu o vyšetrení daného dieťaťa v CPPPaP. Ak rodič neposlúchne výzvu 

riaditeľky, porušuje Školský poriadok, čo môže byť dôvodom na predčasné ukončenie predprimárneho 

vzdelávania. Riešenie problému pomáha nielen škole ale hlavne dieťaťu. 

Deťom, ktoré plnili povinné predprimárne vzdelávanie, materská škola vydáva povinne osvedčenie 

o ukončení predprímárneho vzdelávania. 

 

Dochádzka detí do materskej školy. 

Rodič prináša dieťa do MŠ spravidla do 8,00 hod. a prevezme najskôr po 15,00 hod. Prevzatie dieťaťa 

môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie: 

- oči má lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom 

- vyteká mu u uší tekutina a je zaschnutá na ušnici 

- z nosa mu vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené 

- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisavé miesta a miesta s chrastami 

- má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ 

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúce lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po 

sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Ak dieťa nepríde do 

materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca. Neprítomnosť dieťaťa 

v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie 

o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré 

nesmie byť staršie ako jeden deň – vyhlásenie o bezinfekčnosti. Potvrdenie od lekára slúži len na 

ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia. 

Neprítomnosť dieťaťa zo stravy oznámi zákonný zástupca deň vopred, najneskôr do 8,00 hod. v deň 

neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku. Ak je neprítomnosť dieťaťa 

dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke školy dôvod neprítomnosti 

písomne alebo predloží lekárske potvrdenie. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke školy 



dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, porušuje tým Školský poriadok MŠ, riaditeľ po upozornení 

môže rozhodnúť o ukončení predprimárneho vzdelávania v MŠ. 

Riaditeľ školy môže prerušiť dochádzku dieťaťa pre zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, 

rodinné dôvody na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. V žiadosti uvedie zákonný zástupca 

obdobie prerušenia dochádzky dieťaťa. Za tento čas môže riaditeľ školy prijať iné dieťa do materskej 

školy. Po uplynutí tohto obdobia / aspoň 2 týždne vopred /  informuje riaditeľa školy zákonný zástupca, že 

po tomto čase bude jeho dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.  

Riaditeľ školy môže prerušiť dochádzku dieťaťa z podnetu riaditeľa školy po predchádzajúcom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu, v ktorom eliminuje dôvody, pre ktoré došlo k prerušeniu 

dochádzky dieťaťa do materskej školy. Rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárnaho vzdelávania 

nemožno, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a aj v prípade, ak pôjde 

o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

 

Úhrada poplatkov za dochádzku. 

Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole prispieva zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má 

voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť sumou 5 eur. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ určil 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením obce. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa 

v kalendárnom mesiaci. V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, môže 

riaditeľka školy po upozornení rozhodnúť o ukončení predprimárneho vzdelávania.  

 Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa: pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné; ak zákonný 

zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; ktoré je dieťa   umiestnené v ústavnom zariadení na základe súdu. 

Príspevok sa neuhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do 

MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom a tiež v čase školských prázdnin, kedy bola prevádzka v materskej škola 

prerušená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 

pomernú časť určeného príspevku.  

Okrem príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  príspevku je zákonný zástupca povinný 

uhradiť aj príspevok na stravovanie dieťaťa v hodnote 1,37 euro. Deti, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné uhrádzajú za obed čiastku 0,07 eur, ak sa zákonný zástupca rozhodne nepoberať  

daňový bonus na dieťa; v tomto prípade 1,30 eur za obed na jedno dieťa uhrádza štát. Ak je zákonný 

zástupca v hmotnej núdzi, hradí čiastku   0 eur  za stravovanie v materskej škole. 

 

 



Vnútorná organizácia materskej školy. 

V čase od 7,00 hod. sa otvára hlavný vchod. 

 

Vekové zloženie detí : 2,5 - 7 rokov. Ak do materskej školy prihlásia deti mladšie ako 3 roky, najvyšší 

počet detí v triede sa zníži o jedno dieťa za každé také prihlásené dieťa. 

 

Denný poriadok detí :  

7,oo – 8,45      schádzanie detí, hry činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity, ranný kruh  

8,45 – 9,00      zdravotné cvičenie 

9,00 – 9,30      hygiena, desiata  

9,30 – 10,00    zážitkové učenie, vzdelávacie aktivity  

10,00 – 12,00  príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vzdelávacie aktivity  

12,00 – 12,45  hygiena, obed, príprava na odpoludňajší odpočinok  

12,45 – 14,00  odpoludňajší odpočinok  

14,00 – 14,30  hygiena, olovrant  

14,30 – 16,00  záujmová činnosť, hry, individuálna činnosť, odchod domov  

 

Preberanie detí . 

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

zákonnému zástupcovi. Dieťa môže prevziať domov aj súrodenec starší ako 10 rokov na základe 

písomného splnomocnenia od zákonného zástupcu. Splnomocnenie na preberanie detí súrodencom alebo 

inou osobou platí pre príslušný školský rok. V prípade nepredvídanej udalosti - meškanie autobusu, alebo 

inej udalosti, zodpovednosť za deti preberá upratovačka, ktorá oznámi zriaďovateľovi vznik nepredvídanej 

udalosti a ten urobí potrebné opatrenia. V prípade, že  zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, 

prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie dieťaťa, je potrebné o tom písomne /fotokópia 

súdneho rozhodnutia/ informovať riaditeľku materskej školy 

 

Organizácia v šatni . 

Do šatne má prístup zákonný zástupca alebo tí, ktorí s dieťaťom prídu do MŠ. Pri prezliekaní a ukladaní 

vecí vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách je zodpovedná učiteľka, za 

hygienu a uzamknutie vchodu školníčka. 

 

 Organizácia v umyvárni. 



Deti majú spoločnú umyváreň. Každé dieťa má značkou označený svoj vlastný uterák, zubnú kefku, zubnú 

pastu a pohár. Za pravidelnú výmenu uteráka / raz týždenne / zodpovedá školníčka. Zodpovedá tiež za 

hygienu umyvárne a tiež za suchú podlahu. Deti sa v umyvárni učia základným hygienickým návykom 

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

hygienických a zdravotných predpisov zodpovedajú učiteľky. 

 

Organizácia v jedálni - herni. 

Jedlo sa podáva deťom spoločne pre mladšie i staršie. Staršie deti sedia pri stoloch s mladšími. Jedlo sa 

podáva 3-krát. Desiata : 9,00 hod. Obed : 12,00 hod. Olovrant : 14,30 hod. Za kvalitu a predpísané 

množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca ŠJ, zabezpečuje zisťovanie stravníkov 

a tiež zabezpečuje pitný režim na škole. Za organizáciu a výchovný proces pri jedení zodpovedajú 

učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov stolovania, v maximálnej miere pri tom 

uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas obeda učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania 

zákonného zástupcu aj prikrmuje. Učiteľka nenúti nasilu dieťa do jedla, ak dieťa odmieta jesť. Mladšie deti 

používajú pri obede lyžičku, stredné aj vidličku, staršie kompletný príbor. 

 

Pobyt detí vonku. 

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje 

deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy. Pobyt vonku obsahuje pohybové 

aktivity detí, vychádzky do okolia MŠ, vzdelávacie aktivity riadené učiteľkou. V záujme zdravého 

psychomotorického rozvoja dieťaťa sa pobyt vonku realizuje každý deň, s výnimkou nepriaznivého 

počasia – silný nárazový vietor, dážď, silný mráz pod mínus 10 stupňov. 

 

Organizácia v spálni. 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí - pyžamo. Zabezpečí 

pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne 

pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Posteľnú bielizeň majú deti svoju vlastnú, perú ju 

rodičia doma, jeden krát mesačne. Pranie vankúša  a prikrývky zabezpečujú tiež rodičia.   

 

Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí. 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa pracovníčky MŠ riadia všeobecne záväznými 

nariadeniami a právnymi predpismi, najmä vyhláškou č. 306 / 2008 Z.z. o materskej škole,§ 132 až 135 a § 

170 až 175 Zákonníka práce, § 424 Občianskeho zákonníka, zákonom 576 / 2004 Z. z. o zdravotnej 



starostlivosti, zákonom 126 / 2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými 

pokynmi riad. MŠ. Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie 

zodpovedá riaditeľka školy, spolu s učiteľkou zabezpečia všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, 

nenechať ich ani na chvíľu samé, ani počas odpočinku. Učitelia zabezpečujú tiež ochranu detí pred 

škodlivými vplyvmi a patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. Deti môžu doniesť a konzumovať 

sladkosti iba v deň narodenín daného dieťaťa, ak sa tak rozhodnú rodičia, inak sladkosti do MŠ nesmú 

nenosiť.  

Materská škola sa snaží predchádzať úrazom, v prípade výskytu úrazu vedie o tom záznam a evidenciu 

úrazov.  

Na výlety a exkurzie sa smú používať prostriedky hromadnej dopravy. Na výlety a exkurzie môže ísť dieťa 

len na základe informovaného súhlasu zákonitého zástupcu dieťaťa.  

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od prevzatia dieťaťa až po 

jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo im splnomocnenej osobe.  

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

a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

Ak dôjde k zavšivaveniu dieťaťa / pedikulóza /, rodič je povinný vyčistiť hlavu dieťaťa a až po úplnom 

vyčistení môže dieťa znovu navštevovať materskú školu. Rodič musí doniesť potvrdenie od lekára, že 

dieťa má čistú vlasovú časť hlavy. 

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj 

prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

 

Zmeny v prevádzke Materskej školy Žakarovce po otvorení  školy po dobu trvania mimoriadnej situácie 

spôsobenej ochorením COVID - 19: 

Počas ochorenia COVID - 19 riaditeľka vytvorí skupinu , v ktorej bude najviac 20 detí, zamestnanci 

zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách vzdelávaní i oddychu. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny 

z hľadiska ochorenia COVID – 19 / tehotné ženy, osoby s pridruženými chronickými chorobami 

a oslabenou imunitou /, so skupinou pracuje aj 1 pedagogický zamestnanec starší jako 60 rokov. 

Zákonný zástupca / rodič dodržiava hygienicko - epidemiologické opatrenia dané vedením materskej školy, 

opatrenia MŠ SR – semafor v 3 farbách / zelený, oranžový, červený / a opatrenia RÚVZ. 

Do budovy materskej školy bude rodič vchádzať / vychádzať s rúškom na tvári alebo inak prekrytím 

horných dýchacích ciest, použije pripravenú dezinfekciu na ruky, alebo bude mať na rukách ochranné 

rukavice; do budovy nesmie vstúpiť nikto chorý – ani deti, ani rodičia. 



Zdržiavať sa v šatni môžu 1 – 2 rodiny naraz, dodržiavať odstup rodín vo vzdialenosti 2 metrov, ostatné 

rodiny musia počkať na uvoľnenie šatne.  

V šatni sa rodič zdržiava s dieťaťom  maximálne 10 minút.  

Poverený člen personálu materskej školy zmeria teplotu dieťaťu, rodič vyplní tlačivo na zisťovanie 

zdravotného stavu dieťaťa – vyhlásenie o bezpríznakovosti v prvý deň príchodu dieťaťa do materskej školy 

a tiež vtedy, ak dieťa preruší dochádzku do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní  / vrátane víkendov a sviatkov /.  

V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, dieťaťu do zariadenia  materskej školy nebude 

umožnený vstup. 

Rodičom je zakázané vchádzať do iných priestorov materskej školy, okrem šatne a vstupnej chodby. 

Rodič odovzdá poverenému členovi personálu MŠ svoje dieťa pri dverách chodby, kde je umiestnený 

zvonček a ten ho odvedie k učiteľke po umytí rúk a osušení papierovou vreckovkou. 

Pri preberaní dieťaťa od učiteľky rodič zazvoní na zvonček, učiteľka alebo poverený člen zariadenia 

personálu materskej školy mu dieťa odovzdá. 

V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia dieťaťa počas pobytu v materskej škole, dieťa bude izolované 

od iných detí, bude mu nasadené rúško / ktoré má dieťa uložené v šatni /, rodič bude o ochorení dieťaťa 

informovaný a bude povinný prevziať si dieťa z materskej školy v najkratšom možnom čase, nechá si dieťa 

doma najmenej 48 hodín, alebo do úplného vyliečenia dieťaťa. 

Materská škola nemôžu navštevovať deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú 

nariadenú karanténu. 

Deti nemusia v interiéri aj exteriéri nosiť rúško na tvári. 

V čase mimoriadnej situácie spôsobené ochorením COVID 19 sa nesmú organizovať žiadne spoločenské 

akcie v MŠ, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osob. 

V MŠ budú deti používať na osušenie rúk papierové utierky, nie textilné uteráky, nebudú si deti ani 

umývať zuby.   

Výchovno-vzdelávaciu činnosť sa bude viac realizovať v prírodnom prostredí, zabezpečíme dôsledné 

vetranie miestností. 

Prevádzka v materskej škole bude maximálne 9 hodín. 

Po dohode materskej školy so zákonnými zástupcami zabezpečí zákonný zástupca, aby deti  s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 do materskej školy prichádzali a odchádzali len 

s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. 

Deti nesmú nosiť hračky a iné predmety z domáceho prostredia do materskej školy. 



Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky 

v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško, pedagogický zamestnanec ochranný štít. 

Priestory materskej školy sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne, tiež kľučky, vypínače, zábradlie . 

Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol možný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní 

odpadu. 

Školské stravovanie bude zabezpečené ako v bežnej podobe, stravu i príbor vydáva personál kuchyne. 

Deti pri odpočinku budú mať medzi lôžkami primeranú vzdialenosť, výmena posteľnej bielizne bude 2x 

týždenne; pri výskyte ochorenia COVID – 19 v materskej škole posteľná bielizeň sa vymieňať 1x týždenne 

 

Ochrana spoločného majetku a osobného majetku. 

Vchod do materskej školy je zamknutý. Kľúč od budovy materskej školy vlastnia všetci zamestnanci. 

Budovu odomyká a zamyká školníčka. V priebehu prevádzky za uzamykanie budovy zodpovedá 

školníčka. V budove materskej školy je bez sprievodcu pracovníka materskej školy zakázaný akýkoľvek 

pohyb cudzej osoby. 

Vetranie na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti učiteliek a školníčky. Pri odchode z triedy je učiteľka 

povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. 

Po ukončení svojho výchovno–vzdelávacieho procesu je učiteľka povinná odložiť pomôcky, ktoré 

používala, na svoje miesto.  

Školníčka je povinná po ukončení prevádzky skontrolovať, či nesvieti v budove svetlo, či sú pozatvárané 

okná v budove, či je uzavretý vchod od potoka a uzamknúť hlavný vchod.  

Každý zamestnanec je povinný chrániť a udržiavať majetok, s ktorým prichádza do styku vo svojej práci. 

Ďalšie práva a povinnosti si pracovníci plnia v zmysle svojej pracovnej náplne, dodržujú pracovný 

poriadok. 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenie. 

Školský poriadok materskej školy je platný dňom jeho vydania riaditeľkou školy. Bol prerokovaný 

v pedagogickej rade, na Rade školy,  prerokovaný a schválený na schôdzi ZRPŠ. Vydaním tohto školského 

poriadku materskej školy sa ruší predchádzajúci školský poriadok vrátane všetkých dodatkov.                                                                                                                                                                                 

 



Zoznam použitých všeobecne záväzných právnych predpisov: 

 

Zákon  245 / 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – Školský zákon 

Vyhláška MŠ SR č. 306 / 2008 Z.z. o materskej škole 

Zákonník práce § 170 a §175 

Zákon 576 / 2004 o zdravotnej starostlivosti 

Zákon 126 / 2006 o verejnom zdravotníctve 

Zákon 355 / 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

 

 

 

 

 

 

Žakarovce: 30.08.2021                                                        ----------------------------------------- 

                                                                                                      Darina Kovalčíková 

                                                                                                         riaditeľka školy 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Podpisový hárok  

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola oboznámená so školským poriadkom :  

 

Darina Kovalčíková, riaditeľka školy:     -----------------------------------  

Slávka Majerníková, učiteľka:                 -----------------------------------  

Anna Feňďová, vedúca ŠJ:                       -----------------------------------  

Eva Rusnáková, kuchárka:                        -----------------------------------  

Lýdia Palková, upratovačka:                     -----------------------------------           

 

 

 

 

Žakarovce: 31.08.2021   


