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1 Úvodné ustanovenia 

  

 Školský poriadok vydáva riaditeľka Materskej školy, Palárikova 22, Košice v súlade § 

153 ods.1 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony (ďalej len školský zákon) a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej 

škole v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., v súlade s § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

pracovným a prevádzkový poriadkom materskej školy a s prihliadnutím na špecifické 

podmienky Materskej školy, Palárikova 22, Košice.  

 

Platnosť od: 01.09.2020 

Platnosť ukončená dňa:  

Vypracovala: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľ MŠ 

Podpis riaditeľa MŠ: 

Prerokovanie Školského poriadku 

v pedagogickej rade: 
dňa 28.08.2020 

Prerokovanie Školského poriadku 

v Rade školy: 

Dňa 30.09.2020 

Podpis predsedu RŠ: 

Vydáva: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľ školy 

 

Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu 

výchovy a vzdelávania, administratívno-správne riadenie a pracovno-právne vzťahy 

v Materskej škole Palárikova 22, Košice.  

Upravuje najmä podrobnosti o: 

▪ výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách 

vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy, 

▪ prevádzke a vnútornom režime materskej školy, 

▪ podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a lebo násilím, 

▪ podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje,  

▪ ďalších veciach nevyhnutných na zabezpečenie plynulej a kvalitnej výchovy a 

vzdelávania. 

 

Školský poriadok Materskej školy Palárikova 22, Košice, vydáva riaditeľ materskej školy po 

prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Je verejne prístupný na 

webovom sídle školy www.mspalarikova.sk  

 

 

 

http://www.mspalarikova.sk/
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 Informácie o škole 

Adresa: Materská škola,  Palárikova  22, 040 01  Košice 

Zriaďovateľ  školy: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 01  Košice 

Škola má právnu subjektivitu: od 01.04.2002 

Riaditeľ: Mgr. Eva Chovancová 

Zamestnanec poverený zastupovaním:                     Bc. Jana Horná 

Kontakty školy:                                                         Telefón:     055/ 678 8077, 0911 757 760 

E-mail:      mspalarikovake@centrum.sk 

Web:          www.mspalarikova.sk 

Prevádzková doba :  od 6.30 hod. -  do 17.00 hod. 

Počet tried : 6 

Kapacita MŠ: 121 

Počet integrovaných detí : 2 

Vedenie kroniky :                   Vedenie školskej kroniky:               Jana Gabániová 

Profilácia školy :                                                             Dopravná výchova 

Projekty školy: ☺ Zelená škola – účasť v projekte 

☺ Detský spevácky zbor  „Speváčik“ 

☺ Tanečná príprava (ľudové a moderné tance) 

☺ „Lego Dacta“ 

☺ „Dental alarm“ – starostlivosť o dentálnu 

hygienu 

☺ Výučba anglického jazyka  

☺ Projekty rozširujúce vzdelávaciu ponuku 

(zdravotná, environmentálna a umelecká 

výchova, škola v prírode a predplavecký 

výcvik). 
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2 Charakteristika materskej školy 

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie a 

na život v spoločnosti.  

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom  

„Svet očami detí“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom        pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program vymedzuje 

základné náležitosti stanovené v legislatívnych dokumentoch, definuje poslanie a ciele 

výchovy a vzdelávania, obsah predprimárneho vzdelávania spracovaný v učebných osnovách 

formou obsahových celkov, základné podmienky a organizáciu vzdelávania. 

Materská škola prevádzkuje šesť tried. Materská škola má právnu subjektivitu. 

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom 

s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Pokiaľ to kapacita materskej školy 

v školskom roku dovoľuje, do materskej školy môžu byť prijaté na predprimárne vzdelávanie 

aj deti mladšie ako tri roky, minimálne však po dovŕšení dvoch rokov veku. 

Materská škola je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu v štyroch 

budovách. Prízemie hlavnej budovy tvorí vstupná hala, priestranná chodba so schodiskom, 

z ktorej sa vchádza do dvoch tried s príslušnými priestormi (denné miestnosti - veľké herne, 

ktorých súčasťou je spálňová časť, detské toalety s umyvárňou, šatňa a sklady pedagogických 

i prevádzkových zamestnancov). Rovnako členené dve triedy sa nachádzajú na poschodí 

v hlavnej budove. V dvoch samostatných budovách spojených s hlavnou budovou prechodovou 

chodbou sa nachádzajú ďalšie dve triedy. Priestor tried samostatných budov zahŕňa herňu, 

spálňu, detské toalety s umyvárňou a šatňu. Sklad telovýchovného náčinia a náradia sa 

nachádza na prízemí v hlavnej budove, sklad učebných pomôcok a knižnica na 1. poschodí 

v hlavnej budove. Samostatnú časť tvorí aj hospodárska budova, ktorá je spojená s hlavnou 

budovou chodbou. V hospodárskej budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária hospodárky MŠ, 

kancelária vedúcej ŠJ, kuchyňa, 2 sociálne zariadenia, sklady a práčovňa. Izolačná miestnosť 

sa nachádza pri I. triede MŠ. Slúži na izoláciu detí, ktoré majú zvýšenú teplotu alebo iné 

príznaky ochorenia, kým si ich zákonný zástupca neprevezme do domácej liečby. Priestor        

na využívanie IKT a realizáciu aktivít zameraných na rozvoj digitálnych spôsobilostí sa 

nachádza v každej zo štyroch tried hlavnej budovy (v III., IV., V. a VI. triede). V ohradených 

vonkajších priestoroch sa nachádza jeden veľký a dva menšie školské dvory na trávnatej 

i spevnenej ploche. Vybavenie dvorov tvoria 4 pieskoviská a detské zariadenie (zostava 

šmýkačiek spojená lanovým mostom – loď, kolotoče, hojdačky, šmýkačky, preliezky, lanové 

pyramídy a iné náčinie), environmentálny kútik s vežou poznania, so záhradkami, bylinkovou 

špirálou, chodníkom zdravia a iné zariadenie zabezpečujúce plnohodnotnú východno-

vzdelávaciu činnosť počas pobytu vonku a zodpovedajúce technickej a bezpečnostnej norme.              
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3 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, 

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami 

materskej školy 

3.1 Práva a povinnosti detí 

Potreba zabezpečiť dieťaťu osobitnú starostlivosť bola zakotvená už v roku 1924 

v Ženevskej deklarácii práv dieťaťa a v Deklarácii práv dieťaťa, ktorú prijala OSN v roku 1959.  

Obsahuje 10 morálnych princípov: 

1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. 

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a zabezpečiť mu, aby sa v slobodných a dôstojných 

podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, 

duchovne a sociálne. 

3. Dieťa má právo na meno a štátnu príslušnosť. 

4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má právo vyvíjať sa v zdraví. 

Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby. 

5. Telesne, duševne a lebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, 

výchovu a starostlivosť. 

6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. 

7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom 

stupni. 

8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc.  

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.  

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo 

akúkoľvek inú formu diskriminácie. 

 

Práva dieťaťa v súlade s § 144 školského zákona v predprimárnom vzdelávaní: 

❖ rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

❖ bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

❖ vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským 

zákonom,  

❖ individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom školským zákonom, 

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

❖ poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

❖ výchovu a vzdelanie 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 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 
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nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.     

 

Povinnosti dieťaťa v súlade s § 144 školského zákona v predprimárnom vzdelávaní: 

❖ neobmedzovať svojim 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 zdravie a bezpečnosť svojej osoby, 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. 

 

Pre plnohodnotné rozvíjanie práv dieťaťa je dôležité rešpektovanie základných princípov 

predprimárneho vzdelávania: 

1. Detstvo je považované za plnohodnotnú súčasť života, a nie iba za  „prípravu na 

dospelosť“. 

2. Dôležité je dieťa ako celok. Zdôrazňuje sa zdravie ako telesné, tak i duševné, rovnako ako 

potreba vnímať, premýšľať, mať duchovné zážitky. 

3. Učenie sa nedá diferencovať, pretože poznanie je vzájomne prepojené. 

4. Veľký význam má vnútorná motivácia, ktorá vedie k činnostiam, ku ktorým dáva dieťa 

podnet samo a samo ich aj riadi. 

5. Dôraz sa kladie na sebadisciplínu. 

6. Vývin dieťaťa môžeme rozdeliť na špecifické štádiá. 

7. S výchovou a vzdelávaním dieťaťa treba začať s činnosťami, ktoré dieťa pozná a nie            

od toho, čo nevie (zóny rozvoja). 

8. Dieťa má svoj vlastný vnútorný život, ktorý prejavuje len za priaznivých okolností                  

a podmienok. 

9. Pre dieťa sú veľmi dôležití ľudia  (dospelí i deti), s ktorými je v priamom kontakte. 

10. Výchova dieťaťa je chápaná ako ovplyvňovanie dieťaťa a vonkajšieho prostredia, ktoré 

zahŕňa ostatné osoby v jeho okolí a poznanie samo o sebe. 

3.2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí 

 

Práva zákonného zástupcu dieťaťa v súlade s § 144 školského zákona v predprimárnom 

vzdelávaní: 

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

školského 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 škole poskytovali deťom informácie                   

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade  so súčasným poznaním sveta a v súlade 
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s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona, 

❖ oboznámiť sa so školským 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 za istých podmienok a po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky materskej školy, 

❖ vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy, 

❖ písomne požiadať o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu choroby 

dieťaťa, návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo z iných preukázateľných rodinných 

dôvodov, 

❖ na ochranu osobných údajov dieťaťa a informácií, ktoré sa týkajú osobného alebo rodinného 

života v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa v súlade s § 144 školského zákona 

v predprimárnom vzdelávaní: 

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

❖ dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej procesu svojho dieťaťa určeného 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 

výchovy a vzdelávania, 

❖ nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

❖ prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

❖ oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa na výchove 

a vzdelávaní, ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní, oznámiť príčinu neprítomnosti riaditeľke MŠ, 

❖ uhrádzať pravidelne príspevky v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice 

č. 103 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov            

v materskej škole v súlade so školským zákonom, 

❖ privádzať dieťa do materskej školy spravidla do 08.00 hod. alebo podľa dohody s riaditeľkou 

materskej školy a triednou učiteľkou, 

❖ prevziať si svoje dieťa z materskej školy do 17.00 hodiny, 

❖ privádzať dieťa do materskej školy zdravé v záujme zachovania zdravia vlastného dieťaťa, 

zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov MŠ,  

❖ oznámiť materskej škole skutočnosť výskytu ochorenia u dieťaťa (parazitného, 

bakteriálneho, respiračného,...) v záujme ochrany zdravia ostatných detí a zamestnancov, 

❖ informovať školu o zmene v osobných údajoch dieťaťa a zákonných zástupcov (napr. zmena 
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bydliska, telefónnych čísiel zákonných zástupcov, zdravotnej poisťovne a iné). 

 

Počas konania o rozvode a úprave rodičovských práv a povinností bude materská škola 

dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to 

bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností 

k dieťaťu. Riaditeľka školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy, budú 

počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému 

dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého 

dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne  stanovisko len súdu, ak si 

ho od materskej školy vyžiada. Obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých 

rodičov. Materská škola neposkytne hodnotiace stanovisko na žiadosť ani jedného z rodičov. 

V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako 

rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je 

dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa. V prípade 

zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje 

dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa 

výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať. 

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

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

dieťaťa. V súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom 

zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní 

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

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

3.3 Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 

 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej 

činnosti postavenie chránenej osoby. 

Pedagogický zamestnanec má právo na: 

❖ zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred 

prejavmi násilia zo strany detí, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré 

majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a zo strany ďalších 

fyzických osôb alebo právnických osôb, 

❖ ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických 

zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, 

zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb, 

❖ ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,  

❖ účasť na riadení školy prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov 

v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,  

❖ predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, 

❖ výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, stratégií a didaktických prostriedkov 

výchovy a vzdelávania, ktoré utvárajú podmienky na učenie sa a rozvoj detí, 
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❖ profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

❖ na 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 detí, výsledky odborných vyšetrení, 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,  

❖ zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov, 

❖ správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (ďalej len „etický kódex“), 

❖ podieľať sa na vypracovaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,  

❖ usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, 

❖ podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu,  

❖ udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie, 

❖ absolvovať aktualizačné vzdelávanie, 

❖ vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré 

zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho 

programu, 

❖ poskytovať dieťaťu a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú                  

s výchovou a vzdelávaním, 

❖ pravidelne informovať dieťa a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy 

a vzdelávania,  

❖ viesť evidenciu činností mimo priamej činnosti s deťmi, činností súvisiacich s pedagogickou 

prácou (osobná príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť, písomná príprava plánov, 

príprava pomôcok, materiálu, spolupráca s rodičmi, učiteľmi, lektormi, s inštitúciami 

a s CPPPaP, príprava a účasť na kultúrnych, športových aktivitách a aktivitách súvisiacich 

s činnosťou školy, účasť na poradách, školeniach,.), 

❖ začínajúca učiteľka je povinná sa písomne pripravovať na výchovno-vzdelávaciu činnosť 

podľa pokynov uvádzajúcej učiteľky,  

❖ byť na pracovisku 10 minút pred začatím pracovnej doby. 

 

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním riaditeľky je povinný: 

❖ zastupovať riaditeľku MŠ v čase jej neprítomnosti,  

❖ predkladať návrhy na zlepšenie úrovne práce materskej školy, spolupráce s inštitúciami,  

❖ organizačne zabezpečiť zastupovanie za neprítomných zamestnancov a viesť evidenciu 

zastupovania,  

❖ zodpovedať riaditeľke za evidenciu činností krúžkov a aktivít,  

❖ riadiť a komentovať prácu triednych učiteľov a triednej dokumentácie vrátane dokumentácie 

o deťoch,  
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❖ spolupracovať s pedagogickou radou. 

 

Vedúca metodického združenia je povinná: 

❖ koordinovať profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vytyčovať úlohy pre 

zvyšovanie profesijného i osobného rastu pedagogických zamestnancov podľa 

individuálnych predpokladov,   

❖ pomáhať a predkladať vedeniu školy návrhy na zefektívnenie stratégií, na inováciu 

a zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti, 

❖ sprístupňovať nové trendy v pedagogike, nové metódy a alternatívy za účelom skvalitnenia 

práce s deťmi v škole prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií a aktivít,  

❖ vykonávať projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy 

a vzdelávania,  

❖ zabezpečovať informácie medzi vedením školy a pedagogickými zamestnancami,  

❖ riešiť pedagogicko-odborné problémy,  

❖ koordinovať tvorbu a prípadnú inováciu školského vzdelávacieho programu,  

❖ zostaviť plán metodického združenia,  

❖ zodpovedať za koordináciu metodického združenia, 

❖ zodpovedať riaditeľke školy za odbornú úroveň spracovania pedagogických dokumentov 

materskej školy. 
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4 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

4.1 Prevádzka materskej školy 

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 – 17.00 hod. Prevádzka 

materskej školy je prerokovaná Radou školy a odsúhlasená zriaďovateľom.  

 

Riaditeľ MŠ:        Mgr. Eva Chovancová 

Úradné hodiny: po vopred dohodnutom termíne od 10.00 do 12.00 hod. denne a 

podľa dohody s rodičmi detí. 

 Telefonický kontakt: 055/678 8077, 0911 757 760 

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním:  Bc. Jana Horná      

 

Vedúca ŠJ:  Martina Štefančíková 

Úradné hodiny: po vopred dohodnutom termíne  od  12.00 do 14.00 hod. denne a 

podľa dohovoru s rodičmi detí. 

 Telefonický kontakt: 055/678 8076 

Hospodárka MŠ:    Ing. Magdaléna  Hučková 

Úradné hodiny:        po vopred dohodnutom termíne od 12.00 do 14.00 hod. denne. 

 Telefonický kontakt: 055/678 8077 

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:  

po vopred dohodnutom termíne pondelok a streda od 10.30 do 12.00 

hod., prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru. 

 

Školský rok  trvá od 1. septembra do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, z toho 

vzdelávací školský rok sa končí dňom 30. júna príslušného kalendárneho roka a pokračujú dva 

mesiace letnej činnosti. Prevádzka MŠ sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri 

týždne nepretržite. V tomto období sa vykonáva veľké upratovanie, oprava zariadení 

a dezinfekcia priestorov. Pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú riadnu dovolenku                  

za kalendárny rok podľa vopred schváleného plánu dovoleniek, po prerokovaní so ZO OZ. 

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom detí formou 

oznamov na nástenkách a na webovej stránke MŠ spravidla dva mesiace vopred.  

V čase školských prázdnin je materská škola v prevádzke alebo je prevádzka prerušená 

na základe organizačného harmonogramu školských prázdnin pre materské školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na aktuálny školský rok. V čase prevádzky sa            

pri zníženom počte detí činnosť materskej školy obmedzí na nižší počet tried. V čase prerušenia 

prevádzky majú deti možnosť navštevovať náhradnú materskú školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti (MŠ Oštepovú a MŠ Smetanovu) po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných. 

 Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj z iných závažných dôvodov, 

ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. 

O všetkých zmenách sú zákonní zástupcovia detí informovaní vždy písomne na nástenkách. Pri 

prerušení prevádzky MŠ v prípade zníženej dochádzky detí zo zdravotných dôvodov sa 
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materská škola bude riadiť nariadeniami zriaďovateľa a príslušného úradu verejného 

zdravotníctva. 

4.2 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy 

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti o prijatie dieťaťa                              

na predprimárne vzdelávanie. Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi (zákonnými 

zástupcami) dieťaťa. Spolu s písomnou žiadosťou predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom 

stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom 

očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná. Ak ide 

o dieťa, ktoré má zariadením pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca predloží spolu            

so žiadosťou a vyššie uvedeným potvrdením o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa                             

so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Ak by 

riaditeľ materskej školy dodatočne zistil, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to 

nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa 

zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej 

školy. Žiadosť si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u riaditeľky školy alebo na webovej 

stránke školy. Deti sa prijímajú spravidla k začiatku školského roka alebo priebežne                       

na uvoľnené miesta, pokiaľ to kapacita školy umožňuje. Miesto a termín podávania žiadosti pre 

nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej 

školy a na webovej stránke školy spravidla od 15. februára do 15. marca. Termín podávania 

žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský rok sa uskutočňuje 

spravidla v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, ak nie je ustanovené inak. Riaditeľ 

spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.  

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky, 

• dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté do materskej školy dieťa po dovŕšení dvoch rokov 

veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: 

✓ ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

✓ s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

✓ s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri prijímaní detí do materskej 

školy postupuje riaditeľka v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR            

č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. Dieťa je prijaté 
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do materskej školy len vtedy, ak riaditeľka materskej školy vydala o jeho prijatí rozhodnutie. 

Prijatie dieťaťa platí do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku alebo pokiaľ rodič 

neoznámi písomne riaditeľke materskej školy ukončenie dochádzky dieťaťa, prípadne dovtedy, 

pokiaľ riaditeľka školy nerozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania 

z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku. 

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje 

riaditeľ materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast, školského 

zariadenia pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, informovaného súhlasu 

zákonného zástupcu a na základe personálnych, priestorových, materiálnych a iných 

podmienok.  

Prijatiu zdravého alebo zdravotne znevýhodneného dieťaťa môže predchádzať 

adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou školy. 

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

adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní 

so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy                  

na dohodnutý čas alebo o ukončení jeho dochádzky. Ak riaditeľ materskej školy alebo školské 

zariadenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie 

začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi 

výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy 

a písomnom súhlase príslušného zariadenia pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca 

nesúhlasí so zmenou vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. 

Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.  

Každý zákonný zástupca má možnosť požiadať riaditeľku o prehodnotenie jej 

rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Tento proces 

nie je odvolaním proti rozhodnutiu, kedy sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom 

konaní, ale ide o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy 

a s prípadným uvoľnením kapacity. 

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

školského roka vydá riaditeľ spravidla do 30. júna kalendárneho roka. V prípade prijímania 

žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v priebehu školského roka do 30 dní od prijatia 

žiadosti. 

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný 

zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. mája kalendárneho roka. Pokiaľ zákonný 

zástupca do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní 

riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom 

rezervovania miesta v MŠ. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej 

dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa                        

do materskej školy a s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 

a dorast.  

V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade 

o zdravotnom stave dieťaťa pravdivé údaje (napr. neuvedie prípadné ochorenie dieťaťa), 
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považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu 

rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží 

všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok 

informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.  

Zákonný zástupca je povinný  informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom 

stave a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 

a vzdelávania dieťaťa  (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona). Ak tak zákonný zástupca  

dieťaťa neurobí, riaditeľ materskej školy po nástupe dieťaťa do materskej školy a po zistení 

okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo 

ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí  

diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy 

a vzdelávania  (§ 108 ods. 1 školského zákona) a vyhodnotí potrebné zabezpečenie vhodných 

podmienok pre dieťa. Na základe vyhodnotenia môže riaditeľ školy po predchádzajúcom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpiť k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení 

dochádzky do materskej školy alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania 

z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu 

a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa alebo 

zohľadnenia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno-

vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny učiteľ vyzve zákonných zástupcov 

k predloženiu vyjadrení od špecialistov (napr. detský psychológ, špeciálny pedagóg, 

psychiater, neurológ a pod.). Ak rodič nebude spolupracovať s riaditeľom ani pedagogickými 

zamestnancami, považuje sa to za porušenie školského poriadku a po písomnom upozornení 

môže mať za následok predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľ materskej školy, 

spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity 

jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľ preradiť deti z jednej triedy do druhej, 

ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade 

(preradenie počas školského roka) oznámi termín a dôvod preradenia riaditeľ MŠ osobne. 

Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je 

konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii 

príslušných tried a v osobnom spise dieťaťa. 

Dochádzka detí do materskej školy 

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 08.00 hodiny a osobne ho 

odovzdá učiteľke v triede, ktorú dieťa navštevuje. 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.  

Na základe zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v materských školách 

stanovená povinnosť vykonávania „ranného filtra“.  

Podľa § 24 ods. 6 uvedeného zákona môže byť do kolektívu prijaté dieťa, ktoré: 

✓ je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,  

✓ neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 
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✓ nemá neriadené karanténne opatrenie.  

V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. pedagogický zamestnanec môže 

odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. 

Dôvodom pre neprijatie dieťaťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia samotného 

dieťaťa i ostatných detí je zvýšená teplota, zápal očných spojiviek, dráždivý kašeľ, črevné 

ťažkosti, zelené hlieny, infekčné a prenosné choroby, pedikulóza, užívanie antibiotík a iných 

liekov pri akútnom ochorení a rekonvalescencii a iné. Ak učiteľka upozorní rodiča, že jeho 

dieťa vykazuje príznaky akútneho ochorenia a rodič aj napriek tomu bude chcieť priviesť svoje 

dieťa do materskej školy nasledujúci deň, bude tak môcť urobiť len s potvrdením od pediatra, 

že dieťa je zdravé a môže ísť do kolektívu MŠ. Bez potvrdenia učiteľka dieťa od rodiča 

neprevezme.  

Neprítomnosť dieťaťa, odhlásenie zo stravy a dôvod oznámi rodič vopred (osobne alebo 

telefonicky na telefónnom čísle materskej školy) najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti 

dieťaťa. Ak sa tak nestane, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. 

V jesennom a jarnom období v prípade možnosti epidemického výskytu chrípkového 

ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca okamžite oznámil dôvod neprítomnosti dieťaťa 

z dôvodu monitoringu a pristúpenia k účinným opatreniam na zabránenie rozšírenia 

chrípkového ochorenia v detskom kolektíve. Tu istú oznamovaciu povinnosť má zákonný 

zástupca aj vtedy, ak jeho dieťa ochorie na niektoré infekčné ochorenie, prípadne sa u neho zistí 

prítomnosť parazitov alebo pedikulóza. 

 

Podmienky predčasného ukončenia dochádzky dieťaťa do materskej školy: 

▪ Zákonný zástupca neinformuje MŠ o zdravotnom stave a zdravotných problémoch dieťaťa, 

o zmene zdravotného stavu, zamlčí dôležité údaje ovplyvňujúce výchovu a vzdelávanie 

dieťaťa alebo ostatných detí. 

▪  Zákonný zástupca na základe opakovanej písomnej výzvy nespolupracuje s materskou 

školou, čo môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia. 

▪ Zákonný zástupca vyvíja verbálny alebo neverbálny útok na zamestnancov materskej školy 

a tým výrazne zasahuje do ich práv. 

▪ Materská škola nie je schopná vytvoriť vhodné podmienky na výchovu a vzdelávanie. 

▪ Zákonný zástupca nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej 

škole, nerešpektuje a nerealizuje odporúčania triedneho učiteľa, riaditeľa, obvodného 

lekára, CPPPaP, ktoré určujú ďalší postup vo výchove a vzdelávaní dieťaťa. 

▪ Zákonný zástupca požiada o ukončenie predprimárneho vzdelávania.  

V prípade nedostatočnej spolupráce riaditeľka vyzve zákonného zástupcu k zjednaniu nápravy, 

pokiaľ tak neurobí do 30 dní, písomne ho upozorní na možné predčasné ukončenie dochádzky 

dieťaťa.  

 

Úhrada poplatkov za dochádzku 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená 

všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa č. 103, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 

13.7.2012 v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľom MŠ je mesto Košice.  Za pobyt dieťaťa 

v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v zmysle platného VZN č. 103/2012 povinný 
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prispievať výškou príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v sume: 

▪ Dieťa do 3 rokov veku  50 eur mesačne. 

▪ Dieťa od 3 rokov veku  15 eur mesačne. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (bankovým 

prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet školy). Kontrolovanú evidenciu 

o úhradách príspevkov vedie hospodárka MŠ. 

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,: 

• ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

• 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, 

• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

Povinný príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza, ak: 

• dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní 

preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu, 

• dieťa 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 uhradí zákonný zástupca dieťaťa vopred a ak nastanú podmienky na neuhrádzanie 

príspevku alebo uhrádzanie len pomernej časti, riaditeľ materskej školy príspevok                          

po písomnom súhlase zriaďovateľa započíta na úhradu v ďalších mesiacoch alebo príspevok 

vráti. O zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole informuje riaditeľ 

zákonných zástupcov prostredníctvom vývesky v budove materskej školy.   

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa dieťa v materskej škole stravuje: 

V zmysle VZN mesta Košice o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí 

v školskej jedálni pri materskej škole a v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona sa činnosť 

v školských jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

v školskej jedálni pri MŠ. 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je určený príspevok jednotne na jeden deň: 

▪ celodenná strava vo výške stravného limitu 1,45 eur. 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup 

potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (§ 140 ods. 10 školského zákona). 

Príspevok sa uhrádza vopred za celý mesiac poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, 

a to najneskôr do 5. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR sa 

poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím  návykom dieťaťa na zabezpečenie 

obeda a iného jedla v materskej škole v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa 
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zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu na každé dieťa, ktoré navštevuje 

a) posledný ročník materskej školy, 

b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac               

vo výške životného minima, 

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 

materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi.   

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí uvedené príspevky 

v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom písomnom 

upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy                  

na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.   

4.3 Vnútorná organizácia materskej školy 

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí 

Prízemie – samostatné budovy: 

1. trieda: 3 - 4 ročné deti (príp. deti mladšie ako trojročné) 

2. trieda: 3 - 4 ročné deti 

Hlavná budova – prízemie: 

3. trieda: 3 - 6 ročné deti 

4. trieda: 4 - 5 ročné deti 

Hlavná budova – poschodie: 

5. trieda: 5 - 6 ročné deti (príp. deti s odkladom povinnej školskej dochádzky) 

6. trieda: 5 - 6 ročné deti (príp. deti s odkladom povinnej školskej dochádzky) 

 

Podľa § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. 

o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. je najvyšší počet detí v triede 

materskej školy: 

▪ 20 v triede pre 3 – 4 ročné deti, 

▪ 21 v triede pre 4 -  5 ročné deti, 

▪ 22 v triede pre 5 – 6 ročné deti, 

▪ 21 v triede pre 3 – 6 ročné deti. 

 

Podľa vyššie uvedeného zákona a vyhlášok v znení neskorších predpisov môže riaditeľ 

školy zvýšiť počet detí v triedach a to v odôvodnených prípadoch, maximálne však o tri deti. 

Súčasne je nutné dodržiavať nariadenia vlády o ochrane zdravia v oblasti verejného 

zdravotníctva, hygieny a bezpečnosti a v súlade so schváleným  prevádzkovým poriadkom 

školy. 
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Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

1. trieda:  7.00 hod. – 16.30 hod. 

2. trieda:  7.00 hod. – 16.30 hod. 

3. trieda:  6.30 hod. – 17.00 hod. 

4. trieda:  7.00 hod. -  16.30 hod. 

5. trieda:  7.00 hod. – 16.30 hod. 

6. trieda:  7.00 hod. – 16.30 hod. 

 

Materskú školu otvára poverená prevádzková pracovníčka o 6.30 hod.  

V čase od 06.30 do 07.00 hod. sa deti z 1. až 6. triedy schádzajú v 3. triede. 

 Od 7.00 hodiny sa začína prevádzka vo všetkých triedach. Pracovná doba pedagogických 

zamestnancov so začiatkom o 6.30 hod. je určená rozpisom a striedajú sa učiteľky 1. až 6. triedy 

v týždennom harmonograme. To znamená, že zákonný zástupca odovzdá svoje dieťa v čase           

od 06.30 do 7.00 hodiny učiteľke do 3. triedy a od 07.00 hodiny do tej triedy, v ktorej je dieťa 

zapísané.  

O 08.15 sa budova materskej školy zamyká. Rodičom, ktorí prídu po predchádzajúcom 

dohovore po 08.15 hod. otvárajú prevádzkoví zamestnanci, ktorí vchod po odchode rodičov 

opäť zatvoria. Rodič musí čakať, kým sa prevádzkový zamestnanec uvoľní, nakoľko po 08.15 

vykonáva svoju prácu podľa harmonogramu. 

Ak je potrebné umiestniť deti z určitej triedy na popoludnie do iných tried, učiteľka 

odovzdá kolegyni spolu s deťmi aktuálny zoznam prítomných detí a všetky potrebné informácie 

o deťoch s podpisom odovzdávajúcej a preberajúcej učiteľky v rannom filtri.  

Do 16.00 hod. je zabezpečená zmennosť podľa rozpisu pracovných zmien 

v jednotlivých triedach. Učiteľka, ktorej pracovná zmena končí o 16.00 hodine (začiatok zmeny 

je o 10.00 hodine) odovzdáva deti po 16.00 hodine do 3. triedy (s príslušným záznamom 

odovzdávania a preberania detí do zošita v 3. triede). Od 16.30 hod. do 17.00 hod. sa deti 

rozchádzajú z 3. triedy na prízemí hlavnej budovy. Materská škola sa o 17.00 hodine uzamyká 

a do toho času je potrebné opustiť priestory MŠ. 

Uvedená organizácia prevádzky tried umožňuje čiastočné prekrývanie úväzkov učiteľov 

počas pobytu detí vonku a počas obeda. Ranná pracovná zmena je posilnená o jednu učiteľku 

z popoludňajšej zmeny. Touto formou je zabezpečená vyššia bezpečnosť detí pri pobyte vonku, 

na vychádzkach a branných aktivitách, efektívnejšie plnenie vytýčených úloh a cieľov                    

zo školského vzdelávacieho programu, príprava učebných pomôcok, hračiek a pod. Presný 

rozpis a zadelenie pracovných zmien pedagogických zamestnancov vedie pedagogický 

zamestnanec poverený zastupovaním riaditeľky. 

Učiteľom sa vypláca mesačne príplatok za zmennosť v súvislosti s dĺžkou pracovných 

zmien a ich  prekrývaním v dvojzmennej prevádzke. Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza 

od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch 

požiada kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ. Pri organizácii činností spojených 

s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli 

dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. Z hygienických dôvodov deti nesmú 

mať v skrinkách jedlo, pitie, lieky, mastičky a podobne. Deti nesmú nosiť do materskej školy 

cenné hračky, šperky a pod. (s výnimkou hračky na spánok a to po dohovore s triednou 

učiteľkou).   
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Preberanie detí 

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hodiny. Dieťa   

od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až                       

po odovzdanie rodičovi (alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci 

strieda. Preberanie medzi učiteľmi je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu 

s podpisom odovzdávajúceho a preberajúceho učiteľa.  

Rodič preberá dieťa v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod. alebo  v čase od 15.00 do 17.00 

hod. Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred 

informovať triednu učiteľku. 

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť svoje 

dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá            

po prevzatí za dieťa zodpovedá. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní                   

na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí 

vždy v príslušnom školskom roku. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne 

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

materskej školy písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia). 

 V prípade, že si zákonný zástupca nevyberie svoje dieťa do 17.00 hodiny z materskej 

školy, učiteľka vykoná nasledujúce kroky: 

❖ telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu alebo blízkeho príbuzného, 

❖ rieši vzniknutú situáciu v spolupráci s políciou a s príslušným úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny, pričom na vstup do materskej školy vyvesí službukonajúca učiteľka oznam  

o tom, aby rodičia kontaktovali príslušný útvar policajného zboru, 

❖ oneskorený príchod rodiča evidujú učiteľky v zošitoch evidencie odovzdávania 

a preberania detí (v 3. triede), kde uvedú presný dátum, čas a dôvod oneskoreného príchodu 

a potvrdenie rodiča podpisom, 

❖ ak si zákonný zástupca nevyzdvihne dieťa z materskej školy do doby určenej prevádzky 

školy viac ako trikrát, môže byť dieťaťu ukončená dochádzka do materskej školy              

na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom. 

❖ zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa 

službukonajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním 

splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom 

príslušnej učiteľky alebo riaditeľky materskej školy.  

Upozornenie: Službukonajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať 

inej osobe ako je zákonný zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba. 

 

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole –  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. 
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V dennom poriadku sa striedajú: 

☺ hry a činnosti podľa výberu detí,  

☺ zdravotné cvičenie, 

☺ vzdelávacia aktivita, 

☺ pobyt vonku, 

☺ činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok). 

 

Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.: 

Od 6.30 hod. do 8.30 hod.  schádzanie detí, voľné i plánované hry a činnosti podľa 

výberu detí, zdravotné cvičenia, vzdelávacie aktivity, 

individuálne jazykové chvíľky. 

Od 8.30 hod. do 9.00 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

desiata). 

Od 9.00 hod. do 11.15 hod. hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity, 

zdravotné cvičenia, osobná hygiena, príprava na pobyt 

vonku, pobyt vonku so zabezpečením pitného režimu, 

vychádzka so získavaním poznatkov o okolí, prírode, 

doprave, hry a aktivity na školskom dvore a v záhrade  

(pohybové, hudobno-pohybové, hudobno-dramatické, 

bádateľské a výskumné, tvorivé,  s využití, záhradného 

náradia a náčinia, pieskovísk a pod.). 

Od 11.15 hod. do 12.15 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

obed, príprava na odpočinok). 

Od 12.15 hod. do 14.30 hod. odpočinok, jazykové, literárne a hudobné chvíľky 

a rozhovory. 

Od 14.30 hod. do 15.00 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

olovrant). 

Od 15.00 hod. do 17.00 hod. telovýchovné chvíľky, hry a činnosti podľa voľby detí, 

vzdelávacie aktivity a iné skupinové záujmové aktivity 

podľa individuálnych spôsobilostí, pobyt vonku,  

hodnotenia dňa a koniec prevádzky. 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej triede, je pružný, umožňuje 

reagovať na potreby a záujmy detí. Organizácia výchovy a vzdelávania zabezpečuje vyvážené 

striedanie spontánnych hier a riadených činností, vytvára dostatočný priestor                                   

pre individuálne potreby a záujmy detí, zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy 

(pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočnú pohybovú aktivitu 

a odpočinok). 

 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho 

programu Svet očami detí, ktorý je spracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom, 

cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v súlade s pedagogickými a psychohygienickými zásadami a vychádza z cieľov, 
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zamerania a podmienok Materskej školy, Palárikova 22 v Košiciach. 

 

Organizácia v šatni   

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase prevádzky 

MŠ. Rodičia odprevadia svoje dieťa do šatne a po prezlečení ho odovzdajú do triedy 

príslušnej učiteľke v priamom kontakte. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú 

rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok 

v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za nepretržite pripravené náhradné oblečenie 

pre prípad znečistenia. Za poriadok, estetickú úroveň a informačný systém v šatni zodpovedá 

triedna učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový 

zamestnanec. 

Pri príprave detí na pobyt vonku a jeho ukončení pomáha pri obliekaní a vyzliekaní 

mladším deťom (1., 2., 3. a 4. triedy) učiteľka a určený prevádzkový zamestnanec. Deti 5. a 6. 

triedy sa obliekajú a vyzliekajú samostatne, v prípade potreby im pomáha učiteľka. Učiteľka 

taktiež dohliada na správne oblečenie a estetickú úpravu zovňajšku. Zákonní zástupcovia a deti 

dbajú na úpravu šatne (uložené ramienka v skrinke, prezuvky,  topánky,...) po odchode zo šatne. 

Odporúča sa priniesť deťom na prezlečenie pohodlné oblečenie do triedy, na prezutie 

ortopedické sandále alebo inú pevnú obuv. Zakázané sú rôzne druhy šľapiek a inej 

nevhodnej, nestabilnej obuvi. 

 

Organizácia v  umyvárni 

Všetky triedy majú vlastnú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má svoj vlastný hrebeň 

a uterák zavesený na háčiku podľa pridelenej značky (vizitky) dieťaťa. Uterák sa mení 

v týždennom intervale, každý piatok v týždni si ho zákonní zástupcovia berú domov 

a v pondelok pri nástupe dieťaťa do materskej školy donesú čistý. 

V priebehu dňa použijú deti WC kolektívne pred zdravotným cvičení, po cvičení,         

pred odchodom na pobyt vonku, pred obedom,  pred spánkom, po spánku a vždy podľa 

potreby detí v priebehu dňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá 

ich učí základným hygienickým návykom, sebaobsluhe a súčasne kontroluje úpravu zovňajšku. 

Za celkovú organizáciu pohybu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC, 

pravidelnú výmenu uterákov a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných                                

a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy. Za čistenie hrebeňov, suchú 

podlahu, hygienu a čistenie umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Rodičia 

nevstupujú do priestorov detskej umyvárne a WC. 

 

 

Stravovanie a organizácia  pri  stolovaní a stravovaní  

Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase s trojhodinovým intervalom medzi 

podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Každý zákonný zástupca je povinný podať 

materskej škole vyplnenú prihlášku na stravovanie dieťaťa v súlade so školským zákonom. 

Časový harmonogram podávania jedla: 

• Desiata:          8.30 –  9.00 hod. 

• Obed:            11.15 – 12.15 hod. 
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• Olovrant:      14.30 – 15.00 hod. 

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

vedúca školskej jedálne pri MŠ. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pravidelný 

pitný režim. Stravovanie je zabezpečené zvlášť v jednotlivých triedach. Deti si sadajú 

k prestretým stolom. Desiata, obed i olovrant sú pripravované zamestnancami školskej jedálne. 

Obed podávajú deťom zamestnanci školskej jedálne podľa jednotlivých tried. Polievku 

naberajú tak, aby nebola horúca pri podávaní deťom. Po skončení  stolovania deti ukladajú 

taniere do stredu stola a odtiaľ ich odnášajú zamestnanci školskej jedálne.  

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedajú učiteľky. Vedú 

deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom 

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

želania zákonného zástupcu aj primerane prikrmuje. Nenúti deti jesť nasilu, ak odmietajú 

z nejakého dôvodu stravu. 

Deti 1. a 2. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti 3. a 4. triedy používajú lyžicu a vidličku 

a deti 5. a 6. triedy používajú kompletný príbor po celý školský rok. 

Ak dieťa vyžaduje z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčenie určitých potravín     

zo stravy, je zákonný zástupca povinný požiadať riaditeľa materskej školy o výnimku           

v stravovaní  dieťaťa a donášku vlastnej stravy. Súčasťou žiadosti, ktorá musí obsahovať 

osobné údaje o dieťati, je priložené potvrdenie od lekára s udaním dôvodu (intoleranciou na 

konkrétne potraviny a ich zložky) a odporúčaním pre podávanie špecifickej stravy. Rovnakú 

žiadosť s kópiou dokladu od lekára podáva zákonný zástupca aj zriaďovateľovi materskej školy 

(Mesto Košice, oddelenie školstva, Tr. SNP 48/A, 040 11  Košice). Výnimky v stravovaní 

posudzuje riaditeľ materskej školy v spolupráci s vedúcou školskej jedálne individuálne podľa 

ustanovení Prevádzkového poriadku schváleného RÚVZ v Košiciach až po schválení 

zriaďovateľom. 

Zamestnanci školskej jedálne pri MŠ sú odborne preškolení v poskytovaní diétneho 

stravovania, ktoré je materská škola schopná v prípade potreby zabezpečiť. Zákonný zástupca 

je povinný podať žiadosť (s potvrdením od lekára – všeobecného lekára pre deti a dorast alebo 

špecialistu) a dohodnúť ďalší postup s vedúcou školskej jedálne.  

Na základe vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je požiadavka podávania 

jednostrannej monotónnej stravy (napr. suchého chleba, chleba s maslom a pod.) z odborného 

hľadiska neakceptovateľná. Systém stravovania v materskej škole je nastavený tak, že 

vzhľadom na pestrosť skladby podávanej stravy je zabezpečené plnenie odporúčaných 

výživových dávok pre vekovú skupiny predškolských detí. Nie je správne ustupovať dieťaťu 

pri výbere preferovaných potravín, ale vychovávať dieťa k správnym stravovacím návykom       

a rešpektovaniu pestrej stravy, pokiaľ nemá iné zdravotné obmedzenia. 

 

Pobyt detí vonku 

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú 

činnosť, pohybové aktivity v rámci školského dvora alebo vychádzky v blízkom okolí. Pobyt 

vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. 

Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové, 

športové, dramatické a hudobno-pohybové hry, kreslenie kriedovým pastelom na chodníky 
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a podobne.  

Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť a dodržiava požiadavky bezpečnosti 

a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľky. 

Z uvedeného dôvodu je pri pobyte vonku  posilnená pracovná zmena o ďalšiu učiteľku podľa 

rozvrhu pracovných zmien na aktuálny školský rok.  Počas hier na dvore je hlavná aj bočná 

brána uzavretá na horný uzáver.  

Materská škola disponuje troma členenými školskými dvormi, a preto jednotlivé triedy 

využívajú podľa možnosti rôzne plochy určené na pobyt vonku, a tým predchádzajú veľkému 

množstvu detí na školskom dvore. Ak sú na dvore deti viacerých tried, učiteľky sa dohodnú, 

ktorá bude mať dozor, v ktorej časti dvora. 

Pobyt vonku sa uskutočňuje každý deň. Výnimkou, keď sa pobyt vonku neuskutoční, 

sú nepriaznivé klimatické podmienky, a to silný nárazový vietor, silný mráz (pod -10°C), dážď 

(nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt upravuje vzhľadom na intenzitu 

slnečného žiarenia. Zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších 

hodinách spravidla v trvaní minimálne dvoch hodín (popoludní v závislosti od dĺžky pobytu 

detí v materskej škole). V letnom období  sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení v čase 

od 11.00 do 15.00 hodiny obmedzuje na minimum a deti musia mať hlavu krytú vhodným 

doplnkom (šiltovka, klobúk a pod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, 

z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom 

informovaná, pred odchodom von ho pomôže dieťaťu použiť.  

Hračky na pobyt vonku sa nachádzajú vo vonkajšom sklade. Za čistotu a údržbu hračiek 

a skladu zodpovedajú prevádzkoví pracovníci. Za uloženie hračiek denne na miesto, k tomu 

účelu určené, zodpovedajú pedagogickí zamestnanci podľa rozvrhu na aktuálny školský rok. 

Za bezprašnosť prostredia, pravidelné prekopanie, polievanie, čistenie a dezinfekciu 

pieskovísk v zmysle zákona MZ SR zodpovedajú prevádzkové pracovníčky (evidenciu vedie 

Janka Čekanová). 

Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim. Za zabezpečenie pitného režimu 

dopoludnia zodpovedá vedúca školskej jedálne, počas popoludňajšieho pobytu vonku učiteľka 

príslušnej triedy. 

  

Vychádzky 

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch                  

do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo                           

pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, učiteľka v spolupráci s riaditeľkou materskej 

školy zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá               

na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky a s deťmi vo veku od troch                 

do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.  

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

sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Na komunikácii, kde 

nie je svetelná signalizácia, učiteľka používa terč na zastavenie premávky. Vchádza na vozovku 

prvá a odchádza z nej posledná. Všetky deti na vychádzke používajú reflexné vesty. Za ich 

používanie je zodpovedná učiteľka, ktorá je s deťmi na vychádzke. 
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Organizácia v spálni - odpočinok  

Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Každé dieťa 

má výlučne svoje lôžko. Deti odpočívajú na ležadlách v dobre vyvetranej miestnosti. Učiteľka 

zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Odpočinok sa realizuje             

v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Deti, ktoré nemajú potrebu 

dlhšieho odpočinku ako 30 minút, sa môžu venovať pokojným aktivitám (napr. čítaniu 

rozprávok, grafomotorickým a iným cvičeniam,...) avšak za predpokladu, že nebudú vyrušovať 

ostatné deti pri odpočinku. Učiteľka od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne 

pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. 

Hygienu pred spánkom deti absolvujú, kým sú oblečené. Vyzliekajú sa v triede, kde si 

uložia svoje oblečenie na operadlo stoličky. Počas popoludňajšieho oddychu učiteľka dbá                     

na primerané oblečenie detí (pyžamo). Pri prezliekaní učiteľka deti motivuje podľa ich 

individuálnych schopností k sebaobsluhe a dôkladnosti pri odkladaní odevu. Podlaha pod 

ležadlami sa denne pravidelne zmýva navlhko. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje 

triedne  písomnosti, pripravuje si pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru. Pyžamo sa mení 

týždenne, posteľná bielizeň raz mesačne v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, pranie 

je zabezpečené rodičmi detí podľa dohody na plenárnej schôdzi ZR. 

 

Organizácia na schodoch 

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, 

že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri 

chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež 

posledná. V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch, trieda detí, ktoré sú nastúpené, dá 

prednosť tým, ktoré už po schodoch idú.  

 

Organizácia ostatných aktivít: 

Materská škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj 

krúžkovú činnosť. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia materskej školy, v prípade 

oboznamovania detí s anglickým jazykom lektor organizácie, s ktorou má materská škola 

podpísanú zmluvu. Organizuje sa v popoludňajších hodinách a na základe informovaného 

súhlasu zákonného zástupcu. Za kvalitu a obsah realizovanej krúžkovej činnosti sú 

zodpovední učitelia príslušnej krúžkovej činnosti alebo lektori organizácie, ktorí v čase 

vedenia krúžku v plnej miere zodpovedajú aj za zdravie a bezpečnosť detí.   

Materská škola pravidelne organizuje so súhlasom zriaďovateľa pre deti najstaršej 

vekovej skupiny školu v prírode a na základe spolupráce s Plaveckou školou AQUA 

predplavecký kurz.  

• Organizovanie školy v prírode – uskutočňuje sa v trvaní piatich dní v jesenných 

mesiacoch na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, súhlasu 

zriaďovateľa a súhlasu príslušného RÚVZ. Preprava je zabezpečené zmluvnou 

autobusovou dopravou. Organizačné zabezpečenie a realizácia školy v prírode je 

v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 305/2008 Z. . o škole v prírode. 

• Predplavecký kurz – uskutočňuje sa v jarných mesiacoch v trvaní 10 dní na základe 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Preprava je zabezpečené 
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zmluvnou autobusovou dopravou. Za prípravu detí na výcvik (t.j. cestuje spolu              

s deťmi v pripravenom autobuse, čakajú spolu s deťmi na samotný začiatok výcviku, 

pomáhajú im pri obliekaní, vyzliekaní, odprevádza ich na toaletu) zodpovedajú 

poverení učitelia. V priebehu samotného výcviku zodpovednosť za deti preberajú 

samotní tréneri, nakoľko sú deti zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené.      

• Výlet alebo exkurzia – organizácia sa uskutočňuje na základe plánu práce materskej 

školy,  školského vzdelávacieho programu a informovaného súhlasu zákonného 

zástupcu najviac na 1 deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické 

potreby detí. Pred uskutočnením uvedených aktivít pedagogický zamestnanec 

poverený riaditeľom materskej školy organizačne zabezpečí ich prípravu a priebeh, 

vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom 

vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim 

podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi sa môžu použiť aj hromadné dopravné 

prostriedky. 

• Krúžok anglického jazyka – v prípade záujmu zákonných zástupcov detí                     

(s kompletnou úhradou finančného zabezpečenia pre svoje dieťa) a na základe 

zmluvy o prenájme priestorov medzi materskou školou a organizáciou alebo osobou 

zabezpečujúcou krúžok. 

Všetky aktivity sa realizujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Riaditeľ 

materskej školy písomne oznámi zriaďovateľovi termín organizovania podujatí a aktivít vždy 

pred ich konaním. 

 

Úsporný režim chodu materskej školy 

Počas školských prázdnin zákonní zástupcovia vyjadrujú písomne svoj záujem 

o dochádzku dieťaťa do materskej školy. Prevádzka materskej školy môže byť obmedzená                 

na zodpovedajúci počet tried. K spájaniu tried môže dôjsť aj počas školského roka v prípade 

nízkej dochádzky detí z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov a zariadenia. Riaditeľka 

rozhoduje o spájaní tried, pričom sa spájajú tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie.  

Pri obmedzení prevádzky sa dbá zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok 

zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním 

dovolenky. V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt 

chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole 

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

praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.  

Riaditeľ materskej školy: 

❖ určí pedagogických zamestnancov vedením pedagogickej praxe,  

❖ poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom bude vyhotovený písomný záznam 

s podpismi poučených,  

❖ oboznámi študentky so školským vzdelávacím programom, školským poriadkom a ďalšou 

školskou dokumentáciou, 
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❖ zaradí študentky do tried po dohode s určenou učiteľkou.  

 

Informačný systém školy 

Prostredníctvom násteniek pri vchodoch do budovy materskej školy a vo všetkých 

detských šatniach sú zákonným zástupcom detí poskytované aktuálne informácie (základná 

dokumentácia, plánované akcie, informácie o výchovno-vzdelávacej činnosti, odborné 

a metodické informácie, jedálny lístok a iné). Informácie sa zverejňujú aj na webovom sídle 

školy. 

5 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany 

pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím 

5.1 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  

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

riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 306/2008 v znení vyhlášky č. 308/2009 o materských školách, 

Zákonníkom práce, zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

§ 422 Občianského zákonníka, zákonom 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pracovným 

poriadkom a internými pokynmi riaditeľa materskej školy. 

o Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky č. 308/2009 o materských 

školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne 

vzdelávanie zodpovedá riaditeľ a zamestnanci podľa pracovnej náplne. 

o Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 uvedenej vyhlášky 

o materskej škole 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 krúžkovej činnosti. Ak 

krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť 

detí zodpovedá lektor. 

o Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej 

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

v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

o  Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov a používanie ochranných 

osobných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac zástupca zamestnancov              

pre bezpečnosť a zdravie pri práci. 

Zamestnanci materskej školy podľa pracovného zaradenia pri výchove a vzdelávaní                                

a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním: 

➢ prihliadajú na základné fyziologické potreby detí, 

➢ vytvárajú podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov,  

➢ poskytujú nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,  

➢ vedú evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej 

činnosti a pri činnostiach organizovaných školou. Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú 
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pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje 

zákonného zástupcu dieťaťa. Dvaja pedagogickí zamestnanci sú odborne preškolení na 

podanie prvej pomoci organizáciou Červený kríž. 

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

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže byť v MŠ 

umiestnené len dieťa, ktoré: 

 - je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

            - neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

            - nemá nariadené karanténne opatrenie. 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami,          

pri organizovaní výletov a školských akcií. 

       Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, predplavecký kurz, 

výlety, exkurzie a ďalšie doplnkové aktivity len s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Výlety a exkurzie sa organizujú na základe 

plánu aktivít 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. Vyhotoví 

o tom písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby. 

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole 

v prírode, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia, ktorý mení a dopĺňa 

zákon č. 172/2011 Z. z. a vyhláška MZ SR  č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách na zotavovacie podujatia. 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických  

zamestnancov takto: 

▪ Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov 

alebo 22 detí starších ako päťročných. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si  

vyžadujú  zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý 

rovnako dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky a s deťmi           

vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti 

dvoch zamestnancov.  

▪ Na plavecký výcvik je najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca. 

▪ V škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu (vyhlášky 305/2008 Z. z. o škole 

v prírode). 

▪ Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej 

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

  

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. 
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Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 

 Ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovy a vzdelávania v materskej škole, jeho zákonný 

zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho 

neprítomnosti. 

1. Ak príčinou neprítomnosti dieťaťa v MŠ nie je ochorenie, ale iné dôvody (dovolenka, 

návšteva starých rodičov, prázdniny a pod.) a neprítomnosť trvá viac ako 3 dní, skutočnosť, 

že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  a nemá nariadené karanténne 

opatrenie potvrdzuje rodič písomným vyhlásením, pričom potvrdenie nesmie byť staršie 

ako jeden deň (tlačivo je zverejnené na webovej stránke alebo na požiadanie u učiteľky).  

2.  Ak príčinou neprítomnosti dieťaťa je jeho ochorenie a 

▪ neprítomnosť trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni – neprítomnosť ospravedlňuje 

rodič (zástupca dieťaťa) v súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z., 

v odôvodnených prípadoch môže MŠ požadovať potvrdenie od lekára aj v tomto 

prípade (napr. výskyt vší). 

▪ neprítomnosť trvá viac ako tri po sebe nasledujúce dni – neprítomnosť sa 

ospravedlňuje potvrdením od lekára (viď. cit. zákon). 

Písomné vyhlásenie o zdravotnom stave, o bezinfekčnosti prostredia predkladá zákonný 

zástupca aj pri prvom vstupe do materskej školy po prázdninách (§ 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 

Z. z.), pred konaním školy v prírode, pred konaním predplaveckého výcviku, prípadne pri iných 

aktivitách. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň.  

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

prevádzkového zamestnanca dozorom nad ním v určenej miestnosti (izolačka) a bezodkladne 

informuje zákonného zástupcu dieťaťa alebo splnomocnenú osobu. 

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

proti možnosti použitia deťmi, v elektrických zásuvkách sú osadené chrániče. 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov 

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

spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá 

rodičovi na podpis.  

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 zdravotníckym vozidlom, príp. 

taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite školských úrazov a znovu sa 

pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení 

úrazu zákonným zástupcom dieťaťa.  

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada 

o privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci a rodičov ktoréhokoľvek zamestnanca materskej 

školy 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.  

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 
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a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných 

udalostí, ktorou upresňujú postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii 

školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

Postup školy pri evidencii úrazov detí: 

▪ Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 

▪ Evidencia obsahuje meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, 

deň, hodinu, mesiac, rok, charakter úrazu, miesto, kde k úrazu došlo, stručný popis, ako 

k úrazu došlo, svedkov úrazu -  meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý 

vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, počet 

vymeškaných dní z dôvodu úrazu, zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa                      

a 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 spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával 

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 evidencie úrazov vykonáva pedagogický zamestnanec v deň úrazu. 

▪ Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0-3 dni), úraz sa považuje za neregistrovaný 

školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba na základe stanoviska 

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

školský úraz. 

▪ Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po 

oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom 

úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad 

dieťaťom 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 riaditeľ školy. 

Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 

▪ Riaditeľ MŠ alebo zamestnanec poverený zastupovaním riaditeľky je povinný                   

do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho 

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

v školách. 

▪ Záznam o registrovanom úraze dostanú zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, 

poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí.     

 

Obmedzenie prevádzky MŠ 

Obmedzenie prevádzky materskej školy z celodennej výchovy a vzdelávania                        

na poldennú, prípadne obmedzenie na nižší počet tried v prevádzke alebo prerušená prevádzka 

aj na viac po sebe nasledujúcich dní môže byť z dôvodov: 

▪ prerušenie dodávky elektrickej energie, prerušenie dodávky pitnej vody, nepredvídané 

havarijné stavy a opravy na zariadení, nepriaznivé poveternostné vplyvy s poškodením 

objektu, chrípkové obdobie, nízky počet prítomných detí a podobne. 
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Opatrenia v prípade pedikulózy 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä však u detí. Pôvodca 

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

aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná posteľná bielizeň). Na 

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

ušnicami a v zátylku.  

✓ Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší (dieťa sa škrabe, nepokoj 

dieťaťa, nesústredenosť, pohľadom – viditeľný výskyt hníd vo vlasovej časti hlavy, za 

ušami, v spánkovej časti a pod.) učiteľka bezodkladne oznámi túto skutočnosť vedeniu 

materskej školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.  

✓ Do príchodu rodiča (zákonného zástupcu) dieťa izoluje od kolektívu. 

✓ Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev (hlavne čiapky, šály), osobná a posteľná bielizeň, 

hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia           

do styku, neboli spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi 

ostatných detí, príp. aby ich iné deti nepoužívali. 

✓ Učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi návštevu príslušného obvodného pediatra                     

za účelom potvrdenia diagnózy pedikulózy a podľa jeho pokynov zákonný zástupca dieťaťa 

zabezpečí odvšivavenie dieťaťa.  

✓ Vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (zvolaním triednych 

aktívov, informáciou na informačnej tabuli a pod.), že sa v materskej škole vyskytli vši. 

Zároveň budú rodičia informovaní, že učiteľky materskej školy s cieľom zabrániť ďalšiemu 

šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade prevádzkovým poriadkom materskej školy 

odsúhlaseným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, budú v detských kolektívoch 

vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie materskej školy tiež požiada rodičov                         

o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne  kontrolovali vlasy u svojich detí.  

✓ Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným 

sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, v rámci 

vykonávania ranného filtra deťom vhodným spôsobom  prezrie aj vlasovú časť hlavy. 

O preventívnych opatreniach urobí písomný záznam v rannom filtri.    

✓ Opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia                        

od lekára, že dieťa  je zdravé. 

 

Hlásenie pedikulózy: 

✓ Rodič, ktorý zistí výskyt vší u svojho dieťaťa v domácom prostredí, bezodkladne 

ohlási túto skutočnosť učiteľke a riaditeľke materskej školy.  

✓ Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.  

 

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí zamestnanci povinní 

zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny 

v správaní dieťaťa a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či 

ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením 
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školy, prípadne s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

kontaktovať príslušný odbor ÚSVaR, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.  

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia: 

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

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.  

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

pre život a zdravie. 

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

a preventívne výučbové programy zakomponovať do triednych plánov každej triedy. 

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie prostredníctvom rôznych 

aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali 

svoje miesto. 

5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia. 

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť 

možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. 

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru 

a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia. 

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy 

bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku a zamestnanca povereného 

zastupovaním), ktorí vykonajú okamžité opatrenia. 

6  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 

 

 Majetok materskej školy (hnuteľný a nehnuteľný) je majetkom mesta Košice. Materská 

škola spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený do užívania. Správcom majetku 

je riaditeľ Materskej školy, Palárikova 22, Košice. Riaditeľ zodpovedá za riadne hospodárenie 

s majetkom školy. 

1. Budova je chránená elektronickou signalizáciou a vchody do budovy sú zaistené 

bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy majú všetci zamestnanci, ktorí ich potrebujú 

na otváranie, uzamykanie a zabezpečenie prevádzky budovy. Prevádzkový zamestnanec 

budovu ráno odomyká, dekóduje a po ukončení dennej prevádzky zamyká a kóduje.  

V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci. 

Hlavné i vedľajšie brány do areálu materskej školy sú v čase pobytu detí na školskom dvore 

zamknuté na horný uzáver. 

2. V budove a v areáli materskej školy je akýkoľvek pohyb cudzej osoby bez sprievodu 

zamestnanca materskej školy  zakázaný. 

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

dverí, zamkýnanie bránok na horný uzáver, nevpúšťanie do budovy podozrivých 

a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť. 

4. Vetranie budovy na prízemí  a miestností s balkónmi sa uskutočňuje len v prítomnosti 

zamestnanca materskej školy.  
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5. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku      

na uzamykateľné, vopred určené miesto. 

6. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien a dverí. 

7. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu, v akom im bol pridelený. 

Dohody o hmotnej zodpovednosti sú so zamestnancami materskej školy uzatvorené 

písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia 

v zmysle popisu práce. 

8. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.  

9. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne 

službukonajúci prevádzkový zamestnanec.  

10. V prízemných častiach budovy a v triedach nesmú voľne visieť v priestore dekorácie alebo 

iné predmety z dôvodu možného vzniku planého poplachu hláseného na políciu.  

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

požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. 

Vzťahuje  sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy     pre 

dieťa. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada 

škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.  

 

7 Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zrušovacie ustanovenie – derogačná klauzula  

 

Školský poriadok Materskej školy Palárikova 22, Košice 

je platný dňom vydania riaditeľom materskej školy,  

teda od 01. septembra 2020. 

 

Vydaním nového školského poriadku končí platnosť predchádzajúceho školského 

poriadku Materskej školy Palárikova 22, Košice zo dňa 01.09.2019. 

 

7.2 Súlad školského poriadku - legislatívne východiská  

 

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

• Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Zákonom č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• 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. 

• Zákonom NR SR 138/2019 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene      

a doplnení zákonov. 

• Vyhláškou MŠ SR č. 308/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 

o materskej škole. 
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• Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 103 o určení príspevkov zákonných 

zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti 

mesta Košice. 

• Pracovným poriadkom  a prevádzkovým poriadkom pre pedagogických a ostatných 

zamestnancov Materskej školy, Palárikova 22, Košice. 

 

7.3 Záväznosť školského poriadku  

 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov výchovy a vzdelávania  

Materskej školy, Palárikova 22, Košice 

(pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov, deti, ich zákonných zástupcov  

a splnomocnené osoby Materskej školy, Palárikova 22, Košice). 

 

• Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu 

práce v materskej škole.  

• Nedodržiavanie Školského poriadku  zo strany zamestnancov školy môže byť 

považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými následkami s tým 

spojenými. 

• Nedodržiavanie Školského poriadku  zo strany zákonných zástupcov detí môže mať            

za následok písomné upozornenie a následné predčasné ukončenie predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole. 

• Školský poriadok je zverejnený na prístupnom mieste pre zamestnancov materskej 

školy a pre zákonných zástupcov detí materskej školy a súčasne je zverejnený                           

na webovom sídle školy www.mspalarikova.sk  

• Všetci zamestnanci i zákonní zástupcovia detí preukázateľným spôsobom potvrdia  to, 

že boli o jeho vydaní a obsahu informovaní. 

 

 

                        ............................................ 

             podpis riaditeľa školy 

         Materská škola, Palárikova 22, Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mspalarikova.sk/
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Dodatok č. 1 

ZMENY V ŠKOLSKOM PORIADKU V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE – 
pandémie ochorenia COVID-19 

vypracované v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110,                                 

č. 2020/12836:1-A2110, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky                

č. OLP/4204/2020, č. OLP/4083/2020, č. OLP/6848/2020 a č. OLP/6849/2020  

a ďalších usmernení hlavného hygienika SR, opatrení MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa  

a ďalších pokynov v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným  

koronavírusom SARS-CoV-2 a súvisiacou legislatívou. 

 

1. Základné údaje o organizačnom zabezpečení prevádzky v čase krízovej 

situácie 
 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Košice a vzhľadom na miestne podmienky (vývoj šírenia 

nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti školy, 

bude Materská škola, Palárikova 22, Košice otvorená od 01.09.2020 v upravenom režime 

a v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

✓ Materská škola bude v prevádzke v čase mimoriadnej situácie od 06.30 do 16.30 hod.  

✓ Vedenie školy zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach. Triedy, v ktorých dochádza ku 

kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy) nebudú v prevádzke. Vytvorená trieda sa 

nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. 

Riaditeľka materskej školy zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.  

✓ Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

✓ Škola si pre účely izolácie dieťaťa počas mimoriadnej situácie, u ktorého sa vyskytnú 

príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas výchovy 

a vzdelávania, vyčlenila priestor (zasadačku MŠ) s dostatočnou rozlohou a priamym 

vetraním. Zmena izolačnej miestnosti počas mimoriadnej situácie bola vykonaná z dôvodu, 

že zasadačka má dostatočnú rozlohu podľa pokynov a vstup z vonkajšej strany. Ak je 

v miestnosti umiestnené dieťa s príznakmi ochorenia COVID19 alebo iného prenosného 

ochorenia, následne po opustení miestnosti dieťaťom je dôkladne vydezinfikovaná                         

a vyvetraná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva). 

Personálne zabezpečenie 

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník                         

o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

Nepedagogický zamestnanec školy musí nosiť rúško. Pedagogickí a odborní 

zamestnanci musia nosiť rúško pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu aj v ostatných 

prípadoch. 

Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov 

(obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť 
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osobne a na pracovisku, zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní 

dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca            

na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 

ods. 3 písm. c) Zákonníka práce. 

 

2. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

✓ Prevádzka materskej školy začína od 06.30 a trvá do 16.30 hod. Všetky triedy (I. až VI. 

trieda) budú v prevádzke od 06.30 hod. 

✓ Ranné schádzanie detí sa uskutoční od v čase od 06.30 hodiny do 08.00 hod. 

✓ Vedenie školy zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach. Triedy, v ktorých dochádza                 

ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy) nebudú v prevádzke. Vytvorená trieda 

sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. 

Riaditeľka materskej školy zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.  

✓ Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR                       

a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy 

vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sa obmedzuje na nevyhnutné 

minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba 

sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania                        

a vyzdvihnutia dieťaťa. 

✓ Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy (v súlade s manuálom vydaným 

MŠVVaŠ SR pre MŠ). Na všetkých vstupných dverách do materskej školy sú umiestnené 

pokyny a piktogramy, ktoré prezentujú základné opatrenia pri vstupe do budovy školy. 

✓ Vedenie materskej školy zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy 

vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 

✓ Každá trieda má vlastnú šatňu, v ktorej rodičia dodržiavajú stanovené odstupy, počet rodičov 

v šatni organizuje učiteľka tak, aby počet ľudí nebol v konflikte s dodržiavaním odstupov.  

✓ V rámci ranného filtra bude deťom premeraná telesná teplota a bude zisťovaná najmä 

prítomnosť kašľa, sťaženého dýchania, únavy a pod. O vykonávaní ranného zdravotného 

filtra sa vedie písomná evidencia. Teplota, ktorá je meraná v rámci ranného filtra, sa nikde 

nezaznamenáva a nespracováva. 

✓ Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme             

bez rúška vždy len na základe obvyklého ranného zdravotného filtra. 

✓ V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19), pedagogický zamestnanec dieťa 

nepreberie. Ak bude dieťaťu nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5˚C, 

meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná 

teplota viac ako 37-37,5˚C, je potrebné zopakovať meranie ešte raz. Tretie meranie bude  

po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2˚C, dieťaťu nebude 

umožnené zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu a odchádza s rodičom z materskej 

školy. 

✓ Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie 

a zdravotný dotazník. Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 



Školský poriadok 

Materská škola Palárikova 22, Košice 

 

 

viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podľa vzorových príloh 

manuálu pre materské školy MŠVVaŠ SR).  

✓ Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho 

skrinky.  

✓ Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca 

materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami.  

✓ Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek 

predmety a materiál z domáceho prostredia.  

✓ Deti nebudú používať vlastné uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú 

vybavené dávkovačmi s antibakteriálnym mydlom, jednorazovými papierovými utierkami 

pre bezpečné osušenie rúk, ktoré sú uložené v detských zásobníkoch. Použité papierové 

utierky sa budú vhadzovať do otvorených, na to určených nádob. 

✓ Materská škola zabezpečí rozloženie lôžok v dostatočnej vzdialenosti. Na odpočinok detí sa 

môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní.  

✓ Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 x týždenne bežným spôsobom. 

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania: 

✓ V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 

organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho. Vzhľadom na členitý areál 

školského dvora, deti sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách podľa 

pokynov riaditeľa školy. 

✓ Pri odchode zo šatne a príchode do objektu je potrebné dodržiavať časový odstup medzi 

jednotlivými skupinami, tak aby nedochádzalo k stretu viacerých skupín v jednom 

okamihu.  

✓ Pedagogickí zamestnanci podľa možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi 

pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.  

✓ V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

✓ Pedagogickí zamestnanci viackrát denne oboznámia deti veku primeraným spôsobom                     

s novými bezpečnostnými a hygienickými pravidlami správania sa počas pobytu 

v materskej škole a vysvetlia deťom význam dodržiavania týchto pravidiel.  

✓ Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, ale odporúča 

sa. 

✓ Pedagogickí zamestnanci sú povinní v interiéri aj v exteriéri školy zabezpečiť, aby sa 

zamedzilo miešaniu skupín detí.  

✓ Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov, 

osobitne pred stravovaním a po príchode z pobytu vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti 

osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

✓ Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky 

v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Osobitná 

pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú 

sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, 
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zábradlí a ich okolia.  

✓ Upratovací personál je preukázateľne (podpisom oboznámenia so školským poriadkom 

a dodatkom školského poriadku č. 1) informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov. 

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 počas 

obdobia od 2.9 do 23.9.: 

✓ Materská škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku a ani iné spoločné akcie 

a hromadné podujatia. 

✓ Deti majú odporúčané nosiť rúška, ostatní povinne nosia rúško všade vo vnútorných 

priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. 

✓ Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  

✓ Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

✓ Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby. Dôkladné 

čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. 

Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí). 

 

3. Základné usmernenia pre deti, zákonných zástupcov a zamestnancov 

a podmienky na zaistenie ochrany zdravia detí i zamestnancov školy 

Dieťa 

▪ Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nemusí nosiť rúško.  

▪ Pred vstupom do triedy si pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca 

materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

▪ Nenosí do materskej školy hračky, akékoľvek predmety a materiál z domáceho 

prostredia.  

▪ Nepoužíva vlastný uterák, zubnú kefku a zubnú pastu v materskej škole.  

▪ Pravidelne a často si umýva ruky antibakteriálnym mydlom, používa jednorazové 

papierové utierky. 

▪ Pri pobyte vonku sa zdržiava v určenej časti  školského dvora so svojou skupinou.  

▪ Nosí rúško pri príchode a odchode z materskej školy. 

Zákonný zástupca 

▪ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 

školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk), 

▪ je povinný pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupy a pri každom vstupe 

(privádzanie dieťaťa, príchod pre dieťa) do budovy školy musí použiť rúško 

a dezinfekciu na ruky, 
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▪ pobyt zákonných zástupcov sprevádzajúcich detí do materskej školy vo vonkajších                

a vnútorných priestoroch materskej školy sa obmedzuje na povinné minimum, 

▪ rešpektuje a dodržiava pokyny zverejnené na vstupných dverách, 

▪ odovzdá dieťa bez zvýšenej teploty a zdravé výhradne pedagogickému zamestnancovi, 

ktorý dieťa prevezme bez rúška vždy len na základe obvyklého ranného zdravotného 

filtra a nameranej prijateľnej telesnej teploty. 

▪   predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie a zdravotný 

dotazník. Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 

tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podľa vzorových príloh manuálu pre 

materské školy MŠVVaŠ SR).  

▪ zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky, 

▪ rešpektuje pravidlo zákazu nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti do 

materskej školy, do materskej školy nedonesie ani uterák, deti budú používať 

jednorazové papierové utierky, 

▪ v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 

zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

Zamestnanci materskej školy 

▪ sú povinní vykonávať relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu 

(meranie teploty bezdotykovým teplomerom každé ráno na pracovisku a preventívne aj 

v domácom prostredí), v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nejdú do 

práce, oznámia skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktujú ošetrujúceho lekára, lekára 

kontaktujú aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom 

(kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha a iné), 

▪ bezodkladne nahlási zamestnávateľovi, pokiaľ žije v spoločnej domácnosti s osobou 

chorou na COVID-19, alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto 

osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, 

a v takomto prípade nenastúpi do práce, zároveň je povinný to nahlásiť 

svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ, ktorý určí ďalší postup, 

▪ zamestnanec sa riadi zásadami a pokynmi vyplývajúcimi z preškolenia zamestnancov  

o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať                 

v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19, 

▪ pri prvom nástupe do práce vyplní dotazník o zdravotnom stave pred nástupom                 

do zamestnania, po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá 

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

nariadené karanténne opatrenie, 

▪ minimalizujú kontakt s inou skupinou vrátane zamestnancov školy. 

▪ Pedagogickí zamestnanci – v období od 02.09. do 23.09. musia nosiť rúško pri výkone 

výchovno-vzdelávacej činnosti aj v ostatných prípadoch, v nasledujúcom období             
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po 23.09. majú odporučené nosiť rúško pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu,            

v ostatných prípadoch musia nosiť rúško, zabezpečujú meranie teploty deťom 

bezdotykovým teplomerom, zodpovedajú za dôsledné vykonávanie a zápis ranného 

filtra, odovzdanie dotazníkov a vyhlásení zákonných zástupcov o zdravotnom stave 

dieťaťa, kontrolu rozostupov osôb v priestoroch šatne prislúchajúcich k triede, časté 

a intenzívne vetranie v miestnosti, kde sa zdržuje skupina, prispôsobia výber hračiek, 

herných prvkov, stavebníc a ostatných predmetov počtu detí a  možnostiam ľahkého 

čistenia a dezinfekcie materiálu, z ktorého sú vyrobené, prispôsobia obsah a formu 

výchovno-vzdelávacích činností hygienicko-epidemiologickým opatreniam, zamedzia 

miešaniu skupín detí. 

▪ Prevádzkoví zamestnanci - musia nosiť rúško, dodržiavajú zvýšenú údržbu 

a dezinfekciu počas mimoriadnej situácie v súlade s prevádzkovým  poriadkom MŠ 

počas mimoriadnej situácie a vedú si dôkladnú dokumentáciu o vykonávaní sanitácie 

v interných a externých priestoroch materskej školy, uzamkýnajú vstupné brány                   

do priestorov materskej školy a cudzie osoby nevpúšťajú, dopĺňajú dezinfekčné 

prostriedky, papierové utierky a mydlá v dávkovači a hlásia ich nedostatok 

v dostatočnom predstihu, zabezpečia, aby smetné koše nemali uzáver. 

▪ Zamestnanci ŠJ – vydávajú stravu v triedach, v ktorej sa skupina zdržuje spolu 

s čistým hygienicky baleným príborom, použitý stolový riad a poháre na pitný režim  

umývajú v umývačke riadu, zabezpečia pitný režim počas pobytu vonku s dostatočným 

počtom pohárov pre každé dieťa a poháre na pitný režim umývajú hneď po použití 

v umývačke riadu, používajú ochranné rúška a rukavice a riadia sa zmenami 

prevádzkového poriadku školskej jedálne v čase krízovej situácie – pandémie ochorenia 

Covid-19, s ktorým boli dokázateľné oboznámení.  

Riaditeľka materskej školy 

▪ zabezpečí označenie všetkých vstupov do budovy pokynmi a základnými opatreniami, 

ktoré je povinné dodržiavať (prekrytie horných dýchacích ciest, odstupy, maximálny počet 

osôb v budove, použitie dezinfekcie a iné), 

▪ zabezpečí pri vstupe do budovy dezinfekciu na ruky (s baktericídnym, fungicídnym, 

vírucídnym účinkom), jednorazové papierové utierky a rukavice, 

▪ zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy 

pedagogickým zamestnancom,  

▪ zabezpečí dostatočné množstvo mimoriadnych OOPP (jednorazové rúška, ochranné štíty, 

rukavice a iné), 

▪ vykoná preškolenie všetkých zamestnancov,  

▪ zabezpečí dostatok hygienických potrieb, antibakteriálneho mydla, dezinfekčného gélu na 

ruky a ostatných potrieb na dodržiavanie zvýšenej osobnej hygieny zamestnancov, 

dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk, 

▪ dostatok čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a prostriedkov na upratovanie. 
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4. Opatrenia v rámci prevencie, pri podozrení na Covid-19 a v prípade 

potvrdenia ochorenia 

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 majú smerovať                      

ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR -

Rúško, Odstup, Ruky. Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok 

telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných 

priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov                                

a obmedzovanie skupinových aktivít. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie                             

z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných 

povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla 

strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť                           

do priestorov materskej školy. 

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

ho umiestniť do samostatnej miestnosti (počas mimoriadnej situácie je na tento účel vyčlenená 

zasadačka z dôvodu dostatočnej rozlohy) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. Zákonný zástupca poskytne škole telefonický kontakt, na ktorom bude 

zastihnuteľný počas celého pobytu dieťaťa v MŠ.  

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom.  

Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19                                

v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy                

a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa 

usmernenia manuálu MŠVVaŠ pre materské školy, ktorý je koncipovaný ako Alert (výstražný) 

systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach –zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza 

predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či 

zamestnanec na ochorenie COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej 

škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19. Červená fáza 

obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi 

alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom.  
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Výstražný systém je prehľadne zobrazený v nasledujúcich tabuľkách: 
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5. Krízový plán 

Krízový plán obsahuje: 

- krízovú jednotku (osoby zodpovedné za riešenie krízovej situácie), 

- údaje o hygienicko-sanitačnom režime,  

- preventívne opatrenia pre zamestnancov, osobitne zamerané na ochranu pred COVID-

19. 

V krízovom pláne Materskej školy, Palárikova 22, Košice sú  určené osoby zodpovedné                 

za riešenie krízovej situácie: 

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ, telefón 0908653104 

Ing. Magdaléna Hučková, hospodárka MŠ, telefón 0902190620 

Martina Štefančíková, vedúca ŠJ, telefón 0903713690 

 

Hygienicko-sanitačný režim: 

V období krízovej situácie bude vykonávaná zvýšená dezinfekcia: 

▪ čistenie a dezinfekcia podláh šatní a schodiska 3 x denne (vždy ráno po prevzatí detí                     

do zariadenia, po obede a  popoludní po ukončení prevádzky), 

▪ dezinfekcia podláh v triedach 2 x denne (po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu pri 

stole, po ukončení prevádzky) a podľa potreby po podávaní stravy, 

▪ dezinfekcia podláh vo WC podľa potreby priebežne resp. po odchode detí na pobyt vonku 

a o ukončení prevádzky – min. 2 x denne, 

▪ dezinfekcia plôch šatní - lavičky, skrinky detí  2 x denne (vždy ráno po odchode rodičov            

a popoludní po odchode rodičov), 
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▪ dezinfekcia plôch v triedach – skrinky a iné časti povrchov  2 x denne, príp. priebežne 

podľa potreby (počas dopoludňajšieho pobytu detí von a popoludní po ukončení 

prevádzky), 

▪ dezinfekcia kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia min. 3 x denne (vždy ráno                                  

po odchode rodičov, po príchode detí z vonkajšieho pobytu a po ukončení prevádzky), 

priebežne v prípade, že do objektu MŠ vstúpi iná osoba, ktorej bol vstup povolený 

zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa, 

▪ dezinfekcia umývadiel, vodovodných batérií, dávkovačov mydla sa uskutoční 3 x denne 

(ráno po rannej hygiene detí, po obede a po ukončení prevádzky), 

▪ dezinfekcia WC - pravidelne po každom použití WC, po skončení prevádzky, 

▪ dezinfekcia hračiek sa uskutoční po ukončení hry u hračiek, ktoré sa budú opätovne 

používať počas dňa (napr. ceruzky, perá, knihy atď.), po ukončení prevádzky denne                    

a 1 x týždenne dôkladná očista a dezinfekcia všetkých herných prvkov, 

▪ dezinfekcia lôžok sa uskutoční denne, dôkladná očista a dezinfekcia 1 x týždenne. 

Rovnako ako v priestoroch materskej školy sa bude vykonávať sprísnená 

dezinfekcia aj v exteriéri materskej školy, hrové prvky v exteriéri (športové náčinia, 

preliezky a dotykové plochy) sa budú dezinfikovať najmenej 2 x denne a podľa potreby. 

Pieskoviská sa prekopávajú a polievajú jedenkrát týždenne.  

Na dezinfekciu sa budú používať dezinfekčné prostriedky bez chlóru a aj germicídne 

prostriedky na báze alkoholu. Materská škola má zabezpečené dezinfekčné prostriedky:  

▪ Sanytol - univerzálny čistič na plochy, veľké plochy a podlahy s bakteriálnym, 

fungicídnym a virucídnym účinkom. Spoľahlivo zničí 99,9 % baktérií a vírusov. 

▪ Krystal - tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok určený pre dezinfekciu a čistenie plôch, 

predmetov a nástrojov so širokým spektrom účinku (baktericídnym, fungicídnym, 

mykobaktericídnym, tuberkulocídnym, virucídnym) a krátkou dobou pôsobenia                              

(1 minúta). Neobsahuje chlór a odstraňuje viac ako 99,99 % vitálnych foriem. 

▪ 5P Plus - tekutý dezinfekčný prostriedok s čistiacim účinkom na báze KAZ  so zabrzdenou 

penivosťou na dezinfekciu a čistenie plôch. Neobsahuje aldehydy a chlór. 

▪ Kvart plus -  dezinfekčný prípravok bez chlóru a zápachu. Má A, V, (B), C, MRSA 

baktericídny, fungicídny, virusinaktivačný, sporicídny účinok. 

▪ príp. budú používané ďalšie dezinfekčné prostriedky ako Savo bez chlóru, hygienic DES 

FORTE a Plotbase. 

Upratovací personál bude preukázateľne informovaný a poučený o sprísnených 

podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov. Nepedagogickí zamestnanci vykonávajú dezinfekciu zásadne 

bez prítomnosti detí s použitím všetkých ochranných pracovných pomôcok. 

Riaditeľ materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dostatok 

dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, osobné ochranné prostriedky       

a dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-

epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej 

školy.  
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Hlavné úlohy krízového plánu: 

A. Vykonávanie preventívnych hygienických opatrení: 

a) osobná hygiena zamestnancov - pravidelné školenie ohľadom správnej osobnej hygieny 

ako prevencie pred  ochorením COVID-19, časté a dôkladné umývanie rúk, dezinfekcia rúk 

na báze alkoholu, nosenie rúška, povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, 

zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok a pracovného odevu, 

b)  prevádzková hygiena zariadenia - vyššia frekvencia čistenia a dezinfekcie všetkých 

povrchov podľa predkladaného prevádzkového poriadku v čase krízovej situácie – 

pandémie ochorenia COVID-19 a v zmysle hygienicko-sanitačného režimu, 

c) sledovanie zdravotného stavu zamestnancov a ich poučenie o sledovaní zdravotného 

stavu, vedenie dokumentácie o ich poučení - kontrola a meranie telesnej teploty 

zamestnancov, sledovanie príznakov respiračného ochorenia a pod.,   

d) pravidelné školenie zamestnancov – napr. o príznakoch ochorenia, o preventívnych 

opatreniach, o postupoch v prípade kontaktu s osobou v karanténe, s osobou podozrivou 

alebo pozitívnou na COVID-19, o tom ako správne používať ochranné pomôcky a iné. 

B. Okamžité reagovanie na vzniknutú krízovú situáciu: 

Každá osoba musí byť poučená (vedenie dokumentácie o poučení zamestnancov), že               

v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia naznačujúce ochorenie COVID-

19 musí okamžite kontaktovať všeobecného lekára (t.j. poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, s ktorým má uzavretú dohodu 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), podrobiť  sa 14 – dňovej izolácií v domácom 

prostredí a podrobiť sa vyšetreniu na COVID-19. 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa 

usmernenia manuálu MŠVVaŠ pre materské školy, ktorý je koncipovaný ako Alert 

(výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach –  zelenej, oranžovej a červenej. 

 

6. Doplňujúce ustanovenie 

 

Dodatok č. 1 školského poriadku je neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku 

a upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) 

od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych          

a ďalších predpisov a vzťahujú sa na základné prevádzkové podmienky materskej školy                    

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania epidemiologických 

opatrení a odporúčaní.  

Zmeny v školskom poriadku sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovy 

a vzdelávania Materskej školy, Palárikova 22, Košice (pre pedagogických a prevádzkových 

zamestnancov, deti, ich zákonných zástupcov).   

                                     

                            ............................................ 

             Mgr. Eva Chovancová 

                               riaditeľka MŠ 
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Prílohy 

 

A/ Fotokópia dokladu o schválení času prevádzky MŠ zriaďovateľom 

B/ Podpisový hárok zamestnancov MŠ 
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Príloha A/ 

 

A/ Fotokópia dokladu o schválení času prevádzky MŠ zriaďovateľom 
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Príloha B/ 

B/ Podpisový hárok zamestnancov MŠ 

 

Oboznámenie zamestnancov školy  

so Školským poriadkom a Dodatkom č. 1, ktorý upravuje zmeny 

školského poriadku v čase mimoriadnej situácie – pandémie 

ochorenia COVID-19 

platným od 01.09.2020 
 


