
Dodatok č. 4 

ZMENA V ŠKOLSKOM PORIADKU  
upravujúca čas prevádzky materskej školy 

 

Aktualizácia od 04.04.2022 
 

1  Aktualizácia údajov upravujúcich čas prevádzky materskej školy 

 

Na základe usmernenia zriaďovateľa materskej školy a v súlade s uvoľňovaním 

prijatých opatrení sa od 04.04.2022 stanovuje čas prevádzky materskej školy v pôvodnom 

režime v súlade so základnou verziou školského poriadku spolu so zriadením „zberných tried“ 

v ranných a popoludňajších hodinách.  

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

Prevádzka materskej školy je prerokovaná Radou školy a odsúhlasená zriaďovateľom.  

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

1. trieda:  6.30 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 2. 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 2. 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 počas pobytu vonku 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. 

2  Záverečné ustanovenia 

 

Dodatok č. 4 – zmena školského poriadku upravuje čas prevádzky školy v súlade 

s odsúhlasenou prevádzkou školy zriaďovateľom. Dodatky skracujúce prevádzku materskej 

školy v čase mimoriadnej situácie strácajú dňom platnosti dodatku č. 4 Školského poriadku 

platnosť.  

 

 

V Košiciach, dňa 01.04.2022                    

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

             Mgr. Eva Chovancová 

                               riaditeľka MŠ 

 

 


