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1 Úvodné ustanovenia 

  

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

✓ § 153 zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon),  

✓ Vyhláškou č. 541/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o materskej škole, 

✓ 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 prevádzkovým poriadkom materskej školy 

✓ a s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy, Palárikova 22, Košice.  

 

Platnosť od: 21.10.2022 

Platnosť ukončená dňa:  

Vypracovala: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy 

Podpis riaditeľky školy: 

Prerokovanie Školského poriadku 

v pedagogickej rade: 
dňa 30.08.2022 

Prerokovanie Školského poriadku 

v Rade školy: 

dňa 20.10.2022 

Podpis predsedu RŠ: 

Vydáva dňa: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy,  

dňa 30.08.2022 

 

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 a ďalšími 

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 alebo 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 riaditeľka materskej školy        

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

na nástenke pri hlavnom vstupe do materskej školy a v základných bodoch 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 11  Košice 

Škola má právnu subjektivitu: od 01.04.2002 

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Eva Chovancová 

Zástupkyňa riaditeľky školy:                     Ing. Jana Lorencová 

Kontakty školy:                                                         Telefón:     MŠ - 055/ 678 80 77, 0911 757 760 

                  ŠJ – 055/678 80 76 

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, environmentálna výchova 

Účasť v programoch a projektoch: ☺ Zelená škola – dlhodobá účasť v programe 

☺ Zbierame použité batérie so Šmudlom 

☺ NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II. (NIVAM) 

☺ Grantový program – Fond zdravia mesta 

Košice 

☺ Detský spevácky zbor  „Speváčik“ 

☺ „Lego Dacta“ 

☺ „Dental alarm“ – starostlivosť o dentálnu 

hygienu 

☺ Výučba anglického jazyka  

☺ Interné projekty rozširujúce vzdelávaciu 

ponuku (zdravotná, dopravná a umelecká 

výchova, škola v prírode, korčuliarsky 

a plavecký výcvik). 

 

2 Charakteristika materskej školy 

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady 

na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí.  

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet očami 

detí“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program vymedzuje základné 

mailto:mspalarikovake@centrum.sk
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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 a má právnu subjektivitu. Poskytuje poldennú 

alebo celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov. 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. Všetky 

budovy majú opravenú fasádu, vymenené dvere a okná za plastové, hlavná budova má 

zrekonštruovanú strechu. Dve triedy majú zrealizovanú rekonštrukciu sociálnych zariadení. 

Výdajné miesta stravy majú nové kuchynské linky, zakúpené boli umývačky riadu. Šatne 

všetkých tried sú vybavené novými šatňovými skrinkami vrátane položenia novej podlahy 

a maľby.  

Vonkajší areál školy je členitý, tvoria ho ihriská, záhrada, spevnené a zatrávnené plochy. 

Zariadenie ihriska tvoria preliezačky, hojdačky, šmýkačky, 4 pieskoviská, dopravné ihrisko,        

2 altánky, vláčik, lanové pyramídy, detské kladiny, tabule na kreslenie, zostava loď, ktorá 

obsahuje 2 šmýkačky prepojené lanovým mostom vrátane bezpečnej dopadovej plochy. 

Výrazný estetický, ale aj edukačný potenciál spĺňajú osadené prvky, a to veža poznania 

a drevené bludisko. Na školskom dvore sa nachádza environmentálny kútik, ktorý obsahuje 

pocitový chodník, 6 záhradiek, zelenú stenu, vyvýšené záhony, zelený prístrešok, bylinkovú 

špirálu, levanduľový, slnečnicový a kvetinový záhon a domček pre hmyz. Oplotenie školského 

areálu je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov. V predchádzajúcich 

školských rokoch brigády s rodičmi detí zabezpečili obnovu maľby celého oplotenia školského 

dvora a časti pergol. Technický stav chodníkov, asfaltových plôch a oplotenia je na požadovanej 

úrovni. Materská škola vykonáva pravidelne bežné a prevádzkové kontroly ihriska, jedenkrát 

ročne hlavnú kontrolu zameranú na revíziu autorizovaným špecialistom. V areáli je veľa zelene 

(kríky, stromy, kvety, bylinky). Zeleň poskytuje dostatok tieňových miest ako ochranu             

pred slnkom.  

Súčasťou materiálno-technického vybavenia sú učebné pomôcky a hračky, ktoré sú 

priebežne dopĺňané do jednotlivých tried, skladu učebných pomôcok i skladu telovýchovného 
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náčinia. V každej triede sa nachádza hudobný nástroj (klavír alebo keyboard), audiovizuálna 

a výpočtová technika. Štyri triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou s príslušenstvom. Učebné 

pomôcky akcentujú uplatnenie všetkých oblastí kurikula vo výchovno-vzdelávacom procese.  

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky. Ich výberu, kvalite                              

a primeranosti sa venuje zvýšená pozornosť.  

Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality, je útulné, príjemné 

a harmonické. Deti mu spoločne s učiteľkami dodávajú osobitý pôvab (každá trieda je 

jedinečná), starajú sa o poriadok a estetickú úpravu.  

 

3 Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej 

škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a ďalšími 

zamestnancami materskej školy 

3.1 Práva a povinnosti detí 

V súlade s § 144 školského zákona má dieťa v materskej škole právo na: 

❖ rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

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

povinné,  

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

zákonom,  

❖ inkluzívny vzdelávanie a  individuálny prístup rešpektujúci jeho rôzne výchovno-

vzdelávacie potreby, 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,  

❖ na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom v § 24. 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

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

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

V súlade s § 144 školského zákona je dieťa povinné: 

❖ neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 

❖ dodržiavať školský poriadok  a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy, 

❖ chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie, 

❖ pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať so zacielením         

na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 
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❖ konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších 

osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

❖ ctiť si ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov školy, 

❖ rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

3.2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí 

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

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

školského zákona, zodpovedajúcu 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 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského 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 po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy, 

❖ vyjadrovať sa k školskému výchovno-vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy, 

❖ 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: 

❖ 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 povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré plní dieťa, ktoré 

dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka,                 

od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole a dbať o to, aby 

dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania 

podľa školského zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží 

dokladmi v súlade so školským poriadkom, 
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❖ 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, oznámi príčinu neprítomnosti dieťaťa riaditeľke školy, 

❖ 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 zdravé v záujme zachovania zdravia vlastného dieťaťa, 

zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy,  

❖ oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu skutočnosť výskytu infekčného ochorenia 

u dieťaťa (parazitného, bakteriálneho, respiračného,...) v záujme ochrany zdravia ostatných 

detí a zamestnancov a zamedzenia jeho šírenia, 

❖ informovať školu o zmene v osobných údajoch dieťaťa a zákonných zástupcov (napr. zmena 

trvalého pobytu, telefónnych čísiel zákonných zástupcov, zdravotnej poisťovne a iné), 

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

dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia                    

s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľky,  

❖ rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické 

zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu 

osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických 

zamestnancov školy a detí prijatých do materskej školy), 

❖ riešiť všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu 

interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa 

a podľa potreby s riaditeľkou, 

❖  zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich 

sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy. 

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa  

z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude  

kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú splnomocnenie na prevzatie dieťaťa, ak ani 

žiadna  z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné 

okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj 

kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je 

dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov. Službukonajúca učiteľka nesmie 

odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca alebo 

ním písomne splnomocnená osoba.  

V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá  

dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia  

zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola  

po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej  

oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.  

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti  

príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately. 
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Materská škola bude: 

❖ Dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, (t. j., že 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, napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej 

vyzdvihnúť). 

❖ Bude zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého 

dieťaťa počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností 

k maloletému dieťaťu a v prípade potreby poskytne nezaujaté, vecné a objektívne  

stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada. Obsah tohto stanoviska 

neposkytne žiadnemu z dotknutých rodičov. Materská škola neposkytne hodnotiace 

stanovisko na žiadosť ani jedného z rodičov. 

❖ Bude rešpektovať v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi len rozhodnutie súdu 

alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava 

pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa. Materská škola 

bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je 

viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením 

a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania, materská škola pritom rešpektuje 

skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti 

zostávajú zachované. 

❖ V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý 

bude zastupovať dieťa v bežných veciach, poskytne informáciu o tom, že materská škola 

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

v bežných veciach zastupovať. 

❖ Priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo 

zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať dieťa mimo súdom presne 

určeného dňa a času, obsiahnutého vo výroku rozhodnutia a súdom schválenej rodičovskej 

dohody, ak škola uvedenými dokumentmi disponuje.  

❖ Riešiť situácie, ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi  

na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej  

školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti. 

 

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. 
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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, 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 pracovnej 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, didaktických prostriedkov výchovy           

a vzdelávania a na výber odborných metód, 

❖ 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 má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie 

chránenej osoby.  

 

Pedagogický zamestnanec je povinný: 

❖ chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,  

❖ zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom 

stave a výsledky odborných vyšetrení detí, s ktorými prišiel do styku,  

❖ rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na jeho 

schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,  

❖ 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, 
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❖ 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 CPaP, príprava a účasť na kultúrnych, športových aktivitách a aktivitách súvisiacich 

s činnosťou školy, mimoškolské akcie uskutočňovať vždy len s vopred vypísaným 

informovaných súhlasom zákonného zástupcu a poučením o BOZ, účasť na poradách, 

školeniach,.), 

❖ byť na pracovisku 10 minút pred začatím pracovnej doby. 

 

Zástupkyňa riaditeľky je povinná: 

❖ zastupovať riaditeľku školy 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,  

❖ zabezpečovať informácie medzi vedením školy a pedagogickými zamestnancami,  

❖ 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,  

❖ riešiť pedagogicko-odborné problémy,  

❖ koordinovať tvorbu a prípadnú inováciu školského vzdelávacieho programu,  

❖ zostaviť plán metodického združenia,  

❖ zodpovedať za koordináciu metodického združenia. 
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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.  

 

Riaditeľka MŠ:        Mgr. Eva Chovancová 

Úradné hodiny: od 10.30 do 12.30 hod. denne a podľa dohody s rodičmi detí. 

 Telefonický kontakt: 055/678 8077, 0911 757 760 

 

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Ing. Jana Lorencovvá      

 

Vedúca ŠJ:  Martina Štefančíková 

Úradné hodiny: od  12.00 do 14.00 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí. 

 Telefonický kontakt: 055/678 8076 

 

Hospodárka MŠ:    Mgr. Daniela Baluchová 

Úradné hodiny:        od 12.30 do 14.30 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí. 

 Telefonický kontakt: 055/678 8077 

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:  

- pondelok a streda od 10.30 do 12.00 hod. (je potrebné si vopred dohodnúť termín). 

 

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

Prevádzka materskej školy 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 podľa vopred 

schváleného plánu dovoleniek prerokovaného so zástupcami zamestnancov (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 (spravidla 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.    

V prípade obmedzenej dochádzky detí do materskej školy zo zdravotných dôvodov sa materská 

škola bude riadiť nariadeniami zriaďovateľa a regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
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4.2 Vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a 

školského zákona. Pri prijímaní detí do materskej školy sa musia dodržiavať zásady:  

- rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu - § 3 písm. c) školského zákona,  

- inkluzívnosti vzdelávania - § 3 písm. d) školského zákona a 

- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie - § 3 písm. e) 

školského zákona.  

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno 

prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku v prípade, ak sú v materskej škole vytvorené 

vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky. Na predprimárne vzdelávanie sa 

prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.  

Súčasne v spádovej materskej škole má dieťa, ktoré nastupuje na povinné predprimárne 

vzdelávanie garantované prijatie, ak sa pre ňu zákonný zástupca rozhodne. Prijímanie 

ostatných detí, pre ktoré ešte predprimárne vzdelávanie nie je povinné, nemožno viazať na ich 

trvalý pobyt. Dieťa, ktoré je mladšie ako tri roky (pričom stále ide o dieťa od dvoch rokov 

veku), nesmie byť pri prijímaní uprednostnené pred prijatím starších detí. Na predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný 

pobyt alebo diagnostický pobyt.  

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma 

zákonnými zástupcami dieťaťa. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou predkladá aj  

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

súčasťou je údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná 

a nebude akceptovaná. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie 

dieťaťa do materskej školy. Je nevyhnutné, aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

obsahovalo všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na 

bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv                

na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí, ktoré sú vzdelávané v materskej škole.  

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením poradenstva a prevencie, 

zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR, identifikované špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, zákonný zástupca spolu so žiadosťou predloží: 

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

✓ vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a 

✓ odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného 

lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP 

- do „bežnej“ materskej školy  a jeho zaradenie do triedy spolu s ostatnými deťmi, 

- do „bežnej“ materskej škole  a jeho zaradenie do špeciálnej triedy alebo 

- do materskej školy pre deti so ŠVVP. 

Prijatie dieťaťa do špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné len v prípade, ak 

má materská škola vytvorené vhodné personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky 

alebo je schopná tieto podmienky dodatočne v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť.  
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 V súvislosti s prijímaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

riaditeľka materskej školy: 

✓ pred vydaním rozhodnutia dôsledne preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by 

mohli mať vplyv na rozhodnutie, 

✓ má možnosť prijať dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími podmienkami len na 

diagnostický pobyt podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. alebo vydať 

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 od. 14 písm. a) zákona č. 

596/2003 Z. z. a v ňom zároveň určiť diagnostický pobyt podľa § 59 ods. 8 školského 

zákona, 

✓ spolu s rozhodnutím poskytne zákonným zástupcom informáciu o tom, že sú povinní 

informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných 

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

dieťaťa - § 144 ods. 7 písm. d) školského zákona, 

✓ v prípade, ak zákonní zástupcovia nebudú materskú školu informovať o zmenách 

v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli 

mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa, po predchádzajúcom písomnom 

upozornení zákonného zástupcu pristúpi riaditeľka školy k vydaniu rozhodnutia 

o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z podnetu riaditeľa materskej školy, 

ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie alebo o predčasnom skončení 

predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu, 

že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, 

priestorové, ale aj napr. materiálno-technické) poskytnúť dieťaťu výchovu 

a vzdelávanie primerane druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia.  

✓ Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa, u ktorého sa ŠVVP prejavia až po jeho 

prijatí do materskej školy a dieťa ďalej navštevuje materskú školu, do ktorej bolo prijaté, 

podľa § 108 ods. 1 školského zákona jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa                 

so ŠVVP sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy 

vzdelávania a návrhu na vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP riaditeľke školy, písomnú 

žiadosť a návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami predkladá jeho zákonný zástupca. 

✓ Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do „bežných“ tried, 

maximálny počet detí so ŠVVP v jednej triede sú dve. Počet detí v triede môže byť 

v závislosti od druhu postihnutia a jeho dôsledkov znížený najviac o dve deti za každé 

dieťa so ŠVVP. Riaditeľka však vždy pred svojim rozhodnutím dôsledne zváži, či má 

alebo nemá pre dieťa so ŠVVP vytvorené vhodné podmienky (priestorové, personálne, 

materiálne,...) alebo či bude schopná ich dodatočne vytvoriť. 

Z hľadiska prijímania detí so ŠVVP do materskej školy sú dôležité aj ustanovenia § 145 

ods. 1 a 2 školského zákona, v ktorých sa uvádza, že práva ustanovené školským zákonom 

sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania       

vo vzdelaní 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 (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. Výkon práv                          

a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. 

Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. 
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Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, 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. 

Miesto, termín a podmienky zápisu zverejňuje riaditeľka po prerokovaní                                   

so zriaďovateľom na webovej stránke materskej školy a verejne prístupnom mieste 

v priestoroch školy. Žiadosti sa podávajú v termíne po dohode so zriaďovateľom, ktorý bude 

stanovený v priebehu mesiaca máj.   

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy v súlade 

s § 5 ods. 14 písm. a), b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní detí do materskej školy 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. 

o materskej škole. Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľka materskej školy 

vydala o jeho prijatí rozhodnutie. Vzhľadom k tomu, že riaditeľka materskej školy rozhoduje 

podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až                       

po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp.            

o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka do 30. júna, 

ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie začať. V prípade 

prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v priebehu školského roka vydá 

riaditeľka rozhodnutie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.             

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodla riaditeľka materskej školy, rozhoduje v druhom 

stupni Mesto Košice, ktoré je zriaďovateľom školy (§ 6 ods. 25 zákona č. 596/2003 Z. z.). 

Rozhodnutie riaditeľky o prijatí dieťaťa do materskej školy môže stanoviť aj určenie 

adaptačného alebo diagnostického pobytu. Adaptačný pobyt sa vzťahuje najmä na deti, ktoré 

nemajú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale je u nich predpoklad, že by mohli mať 

problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu. Aj počas 

adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu celodenne a to za predpokladu, že 

tomu predchádzala postupná adaptácia alebo si dieťa rýchlo „zvyklo“ na materskú školu. Podľa 

§ 59 ods. 8 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka školy podľa § 5 ods. 14 písm. 

c) zákona č. 596/2003 Z. z. po predchádzajúcom písomnom upozornení na túto možnosť 

rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ale len ak nepôjde o dieťa, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Diagnostický pobyt sa vzťahuje na deti, ktoré majú 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. Diagnostický pobyt dieťaťa v „bežnej“ materskej škole nesmie byť dlhší 

ako tri mesiace. Cieľom diagnostického pobytu je, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa 

bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného 

dieťaťa v bežnej triede alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej 

materskej škole. Ak riaditeľka 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 zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí 

so zmenou vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. Výkonom práv 
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začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť 

obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.  

Dieťa sa neprijíma do materskej školy opakovane každý školský rok. Prijatie dieťaťa 

platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, alebo pokým 

zákonný zástupca neoznámi riaditeľovi materskej školy, že dieťa nebude navštevovať materskú 

školu, alebo dovtedy, kým riaditeľ materskej školy z dôvodu opakovaného porušovania 

školského poriadku nerozhodne o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde 

o povinné predprimárne vzdelávanie.  

V prípade, že zákonný zástupca zámerne uvedie v žiadosti alebo lekár v doklade 

o zdravotnom stave dieťaťa nepravdivé údaje (napr. neuvedie prípadné ochorenie dieťaťa), 

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). V prípade, že počas 

dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno-vzdelávacie problémy, riaditeľka 

školy 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, ale len ak nepôjde o dieťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné. 

4.3 Povinné predprimárne vzdelávanie 

 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je 

predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa 

v materskej škole, v ktorej má dieťa trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak 

zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú školu. Dieťa, ktoré 

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

povinné, sa plynulo stane dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie bez toho, 

aby jeho zákonný zástupca o to opakovane žiadal riaditeľku školy, teda bez novej žiadosti. 

Skutočnosť, že dané dieťa od určitého školského roku plní povinné predprimárne vzdelávanie, 

sa vyznačí v osobnom spise dieťaťa. Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok 

okrem prípadu uvedeného v § 28a ods. 3 školského zákona. Povinné predprimárne 

vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch 

v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin. Tým nie je dotknuté 

právo dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. 

 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka 

materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní 

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom podkladom pre rozhodnutie riaditeľky 
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musí byť vždy predloženie: 

✓ písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

✓ písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a  

✓ informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  

Uvedená skutočnosť sa zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa. Ak dieťa ani po pokračovaní 

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú 

spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom  

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

 V zmysle § 28a ods. 5 školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku  

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

nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré 

dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia                            

v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie 

na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 

ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné 

vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo 

povinné predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca súčasne predloží súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Skutočnosť, že dieťa bude od nasledujúceho školského 

roka dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie riaditeľka materskej školy 

zaznamená v osobnom spise dieťaťa a o danej skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie. 

 Povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje dieťaťu so zdravotným 

znevýhodnením na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je oslobodené                 

od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať 

sa, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať                    

do materskej školy. 

 Podľa § 28b školského zákona môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať riaditeľku 

materskej školy o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa. Individuálne vzdelávanie sa 

chápe ako ekvivalent plnenie povinného predprimárneho vzdelávania inštitucionálnou formou. 

O povolení individuálneho vzdelávanie rozhoduje riaditeľka materskej školy a povoľuje sa 

dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a: 

✓ jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní 

v kmeňovej materskej škole (prílohou žiadosti je písomný  súhlas všeobecného lekára 

pre deti a dorast) alebo 

✓ jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada. 

Podmienky realizácie individuálneho vzdelávania upravuje § 28b školského zákona. 

 Zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní 

v mesiaci. Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania 

sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje       

za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť           
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do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 

Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení      

v znení neskorších predpisov. Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona                     

č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej 

osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá 

o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.   

 

4.4 Vnútorná organizácia materskej školy 

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí 

Prízemie – samostatné budovy: 

1. trieda: 2 - 3 ročné deti 

2. trieda: 3 - 4 ročné deti 

Hlavná budova – prízemie: 

3. trieda: 2 - 6 ročné deti 

4. trieda: 4 - 5 ročné deti 

Hlavná budova – poschodie: 

5. trieda: 5 - 6 ročné deti (príp. deti pokračujúce v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania) 

6. trieda: 5 - 6 ročné deti (príp. deti pokračujúce v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania) 

Podľa § 28 ods. 9 školského zákona a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. 

o materskej škole je najvyšší počet detí v triede materskej školy: 

▪ 18 v triede pre 2 – 3 ročné deti, 

▪ 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 2 – 6 ročné deti. 

Najvyšší počet detí v triede sa môže zvýšiť max. o tri z dôvodu zmeny trvalého pobytu 

dieťaťa, zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len diagnostický pobyt v materskej 

škole, pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo 

zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o výchovu a vzdelávanie v materskej škole. Súčasne 

je nutné dodržiavať nariadenia vlády o ochrane zdravia v oblasti verejného zdravotníctva, 

hygieny a bezpečnosti a navýšenie realizovať v súlade so schváleným  prevádzkovým 

poriadkom školy. 

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. 
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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.  

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).   

 

4.5 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. 

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 
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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 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, 

zamerania a podmienok Materskej školy, Palárikova 22 v Košiciach. 

 

4.6 Dochádzka detí do materskej školy, preberanie a odovzdávanie detí 

 

Zaradenie detí do jednotlivých tried je v kompetencii riaditeľky, deti sa zaraďujú 

spravidla podľa veku, podľa kapacity jednotlivých tried a na základe osobitosti a vyspelosti 

dieťaťa. Počas školského roka môže riaditeľka školy preradiť deti z jednej triedy do druhej,       

ak to kapacita triedy dovoľuje. V takomto prípade oznámi riaditeľka materskej školy 

zákonnému zástupcovi (preradenie počas školského roka) termín a dôvod preradenia osobne. 

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

je konečné. O preradení dieťaťa počas školského roka sa nevyhotovuje písomný záznam, zmena 

sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried a v osobnom spise dieťaťa. 

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.  

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ materskej školy. Učiteľ materskej školy 

môže odmietnuť prebrať dieťa, ak zistí, že nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v materskej 

škole. Ak sa u dieťaťa v materskej škole počas dňa prejavia príznaky ochorenia, učiteľ 

materskej školy informuje o tejto skutočnosti zákonného zástupcu a zabezpečí jeho izoláciu          

od ostatných detí a dozor ním povereným zamestnancom materskej školy, ktorý odovzdá dieťa 

zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej plnoletej osobe. 

Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný 

zástupca vopred (osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle materskej školy) najneskôr        

do 8.00 hodiny v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, zákonný zástupca uhrádza plnú 

stravnú jednotku. 

V prípade možnosti epidemického výskytu chrípkového ochorenia je nutné, aby 

zákonný zástupca okamžite oznámil dôvod neprítomnosti a druh ochorenia 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. 

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

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, 

sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, 

hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského 

zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 

 

Preberanie a odovzdávanie detí 

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy od 06.30 do 08.00 hodiny 

a osobne ho odovzdá učiteľke. 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.  

Učiteľka, ktorá dieťa od zákonných zástupcov preberá, zodpovedá zaňho od jeho 

prevzatia až po odovzdanie rodičovi (alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju 

v práci strieda. Preberanie medzi učiteľkami je možné len písomne na základe aktuálneho 

zoznamu s podpisom odovzdávajúceho a preberajúceho učiteľa. 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci 

materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním 

splnomocnenej osobe.  

Rodič preberá dieťa z materskej školy 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 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 
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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, 

❖ telefonicky kontaktuje všetky splnomocnené osoby uvedené v splnomocnení zákonných 

zástupcov, 

❖ ak ani žiadna  z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať 

príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení 

disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov. 

❖ 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 po predchádzajúcom písomnom upozornení dieťaťu 

predčasne ukončená dochádzka do materskej školy na základe porušenia školského 

poriadku zákonným zástupcom (pokiaľ sa nejedná o povinné predprimárne vzdelávanie), 

❖ 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. 

 

4.7 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 

 

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

zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole                       

bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 

dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä choroba, prípadne lekárom 

nariadený zákaz dochádzky do školy, rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej 

školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti 

v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach. 

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti: 

 V súlade s § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v predškolskom 

zariadení umiestnené len dieťa, ktoré 

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

c) nemá nariadené karanténne opatrenie. 
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 Skutočnosť, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie, potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Rodič predkladá 

„Písomné  vyhlásenie o bezinfekčnosti a písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“                

pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky dieťaťa 

do školy v trvaní 5 a viac dní. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň.  

 Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom 

zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia detí.  

 V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa 

považuje za príznakové a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti 

a dorast.  

 

Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole: 

1. Ak príčinou neprítomnosti dieťaťa je jeho ochorenie a 

▪ neprítomnosť trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie 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. pedikulóza, príp. iné infekčné oochorenie). 

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

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

2. 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 po sebe 

nasledujúce dni vrátane víkendov a sviatkov, skutočnosť, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, potvrdzuje zákonný 

zástupca písomným vyhlásením, pričom potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden deň.  

 

Neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávania v materskej škole: 

 Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie je povinný 

dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti dieťaťa        

na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so spôsobom ospravedlnenia neprítomnosti 

dieťaťa v materskej škole uvedeným v školskom poriadku materskej školy. Triedne učiteľky sú 

povinné zapisovať každú neprítomnosť dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie 

v zošite dochádzky dieťaťa s uvedením dôvodu neprítomnosti, podpisom zákonného zástupcu 

a potrebným dokladom (vyhlásenie rodiča, potvrdenie od pediatra a pod.) v prípade, keď 

neprítomnosť dieťaťa trvá tri a viac dní. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že každá 

neprítomnosť dieťaťa musí byť ospravedlnená. 

 Zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho 

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

vynechá viac ako päť dní v mesiaci. Neospravedlnené vynechávanie predprimárneho 

vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. 

považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže 

vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 

600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov. 
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Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v škole po dobu trvania mimoriadnej situácie 

a pandémie ochorenia COVID-19: 

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ v období 

mimoriadnej situácie nepredkladajú.  

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa 

s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy 

a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich dní 

z dôvodu ochorenia musí dieťa predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, ktorý má vedomosť a prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu 

ospravedlnení počas školského roka). Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi 

zaslané aj e-mailom ((pokiaľ lekár nevie zaslať potvrdenie e-mailom, môže o ňom informovať 

školu aj telefonicky). 

 

4.8 Organizačné usmernenia činností v škole a aktivít 

 

Organizácia v šatni   

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

materskej školy. Zákonní zástupcovia 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 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, 
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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:            11.30 – 12.15 hod. 

• 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 (intolerancie               

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 
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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 

a podobne.  

Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť a dodržiava požiadavky bezpečnosti 

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

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. 

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, s deťmi vo veku od troch                  
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do štyroch rokov a s deťmi vo veku od dvoch do šiestich rokov sa uskutočňuje vychádzka 

vždy za prítomnosti učiteľky a ďalšieho zamestnanca školy.  

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. 

 

Organizácia v spálni - odpočinok  

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

má výlučne svoje označené 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 vedie 

triednu a pedagogickú dokumentáciu, pripravuje 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 schôdzi rodičovského združenia.  

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.  
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• Organizovanie školy v prírode – uskutočňuje sa v trvaní piatich dní 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 sa zabezpečuje v súlade 

s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 436/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 305/2008 Z. 

. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.. 

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

súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa a so súhlasom zriaďovateľa. Preprava je 

zabezpečené zmluvnou autobusovou dopravou. Za prípravu detí na výcvik (t.j. cestu 

spolu s deťmi v pripravenom autobuse, odovzdanie detí na samotný výcvik, pomoc 

pri obliekaní, vyzliekaní, odprevádzanie 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 – sa uskutočňuje 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. Pre 

materskú školu je dostačujúci súhlas jedného zákonného zástupcu, lebo v uvedených 

aktivitách nejde o podstatné otázky týkajúce sa výchovy a vzdelávania dieťaťa. V prípade 

rozvedených rodičov, je dostačujúci súhlas toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa 

zverené do výlučnej osobnej starostlivosti.  

Riaditeľ materskej školy písomne oznámi zriaďovateľovi termín organizovania podujatí 

a aktivít vždy pred ich konaním. 

 

4.9 Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu 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 školy je 

mesto Košice. V zmysle platných zmien VZN č. 103/2013 v roku 2021, 2022 zákonný zástupca 

dieťaťa za pobyt dieťaťa v materskej škole je povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov 

v jednotnej sume pre všetky deti prijaté do materskej školy vo výške 

20 eur mesačne. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (bankovým 
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prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet školy). Kontrolovanú evidenciu 

o úhradách príspevkov vedie hospodárka školy. 

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

• pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

• ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

Príspevok v materskej škole sa v súlade so VZN 103 a jeho zmenou v roku 2022 odpúšťa: 

• v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy      

na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 

rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

• v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v termíne 

vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy prerušená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

V prípade neuhrádzania príspevku na základe žiadosti zákonného zástupcu a splnenia 

podmienok pre odpustenie príspevku zákonný zástupca dieťaťa príspevok uhradí vopred,           

a ak nastanú podmienky na neuhrádzanie príspevku alebo uhrádzanie len pomernej časti, 

riaditeľka materskej školy príspevok započíta na úhradu v ďalších mesiacoch alebo príspevok 

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

zákonných zástupcov prostredníctvom oznamov na nástenkách v priestore školy a webovej 

stránky 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. 9 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 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení 

zákona č. 257/2021 sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole v sume 1,30 eura za každý deň, 

v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.  

Medzi oprávnené deti na poskytovanie dotácie v zmysle zákona patrí: 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v MŠ je najmenej 50% detí z domácnosti, 
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ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc            

v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si 

ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu. Táto 

skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením. 

 

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.  

 

4.10 Prerušenie alebo predčasné skončenie dochádzky dieťaťa do MŠ 

 

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy môže vydať riaditeľka 

materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. aj bez predchádzajúcej  

žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú existovať dôvody, teda aj v čase pred uplynutím 

adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu dieťaťa. Ak pôjde o zdravotné dôvody, 

zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo iné dôvody zo strany zákonného zástupcu, 

vtedy riaditeľka materskej školy rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa aj na základe žiadosti 

zákonného zástupcu. Ak nastanú dôvody, pre ktoré z rozhodnutia riaditeľky materskej školy 

bude potrebné na určité obdobie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy, tak riaditeľka 

materskej školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu na túto 

možnosť, vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky daného dieťaťa v termíne od – do. Vydaním 

rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy sa vytvára priestor                           

na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky, na absolvovanie indikovaných 

odborných vyšetrení, na ukončenie špeciálnopedagogickej diagnostiky atď. Rozhodnutie            

o prerušení dochádzky je často „predstupňom“ pred vydaním rozhodnutia o predčasnom 

skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie. 

Závažné porušenia školského poriadku a dôvody predčasného ukončenia dochádzky dieťaťa    

do materskej školy, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie: 

▪ Zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania 

svojho dieťaťa určené školským poriadkom. 

▪ Zákonný zástupca neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej 

spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa 

na predprimárnom vzdelávaní. 

▪ Zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, 

jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv                

na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa                            

na predprimárnom vzdelávaní.  

▪ Zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a je potrebné zmeniť 

formu vzdelávania dieťaťa podľa §  108 ods. 1 školského zákona. 
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▪  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 fyzický útok na zamestnancov materskej školy, 

a tým výrazne zasahuje do ich práv. 

▪ Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti 

a dorast alebo lekár špecialista, prípadne predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania 

odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. 

V prípade problematickej a nedostatočnej spolupráce školy a zákonných zástupcov 

riaditeľka vyzve zákonného zástupcu k zjednaniu nápravy, pokiaľ k náprave nedôjde, písomne 

ho upozorní na možnosť prerušenia dochádzky alebo predčasného ukončenia dochádzky 

dieťaťa do materskej školy, pokiaľ sa nejedná o povinné predprimárne vzdelávanie. Pokiaľ ani                   

po písomnom upozornení nedôjde k náprave, dochádzka dieťaťa do materskej školy bude 

prerušená alebo ukončená. Rozhodnúť o prerušení alebo predčasnom skončení 

predprimárneho vzdelávania nemožno, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné aj v prípade, ak pôjde o pokračovanie povinného predprimárneho 

vzdelávania. 

 

4.11 Ostatné organizačné pokyny a usmernenia 

 

Úsporný režim chodu materskej školy 

Prerušenie prevádzky materskej školy alebo obmedzenie prevádzky materskej školy 

počas mesiacov júl a august podľa sa oznamuje dva mesiace vopred. Informácia o dočasnom 

prerušení prevádzky materskej školy alebo obmedzení prevádzky materskej školy sa zverejňuje 

bez zbytočného odkladu na mieste dostupnom zákonným zástupcom a na webovom sídle 

materskej školy. Počas vyhlásených 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 rieši riaditeľka 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 a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

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. 

 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole 

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej 
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praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.  

Riaditeľka materskej školy: 

❖ určí pedagogických zamestnancov poverených 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, 

❖ zaradí študentky do tried po dohode s určenou učiteľkou.  

 

Informačný systém školy 

Prostredníctvom násteniek pri vchodoch do budovy materskej školy a vo všetkých 

šatniach jednotlivých tried 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 a pravidelne 

aktualizujú aj na webovom sídle materskej školy.  

Fotogaléria aktivít je zverejnená na nástenke vstupnej chodby a webovej stránke školy. 

Prístup do fotogalérie je chránený heslom z dôvodu ochrany osobných údajov. Heslo je 

dostupné pre zákonných zástupcov detí na úvodných zasadnutiach rodičovského združenie. 

Riaditeľka školy je zodpovedná za pravidelnú zmenu hesla v intervale jedenkrát ročne. 

Materská škola súčasne využíva softvér AscAgenda, ascEdupage ako interný školský 

systém, ktorý umožňuje kompletnú administráciu školy, skvalitnenie formy informačného 

systému a komunikácie medzi školou a zákonnými zástupcami. 

 

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, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z.                       

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 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, vyhláškou 

MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z., o materskej škole, Zákonníkom práce, § 422 Občianskeho 

zákonníka, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy. 

o Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene                

a doplnení niektorých zákonov, zriaďovateľ a riaditeľka materskej školy sú povinní starať 

sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú       

s jeho vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch, t. j. sú povinní zabezpečiť 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.  

o Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 541/2021 

o materskej škole zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia 

dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.  
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o Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole učitelia materskej školy, ktorí 

zabezpečujú krúžkovú činnosť, zároveň zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia 

detí. Krúžkovú činnosť môže zabezpečovať aj iná fyzická osoba s informovaným 

súhlasom zákonných zástupcov, ktorá zároveň zodpovedá za bezpečnosť a ochranu 

zdravia detí. 

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. 

Materská škola a zamestnanci materskej školy podľa pracovného zaradenia pri výchove                 

a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní 

služieb sú povinní: 

➢ prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

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

javov,  

➢ zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí, 

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

➢ viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas 

výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou. 

Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených 

opatreniach neodkladne informuje riaditeľku školy a 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 materskej 

škole umiestnené len dieťa, ktoré: 

 - je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

            - neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

            - nemá nariadené karanténne opatrenia. 

Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. materská škola je povinná: 

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do MŠ, 

zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prijatím dieťaťa do materskej 

školy (učiteľka vykonáva tzv. „ranný filter“), 

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho  

prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa.  

„Ranný filter“ nie je nástrojom vyvodzovania záverov o zdraví a chorobe dieťaťa.              

Pri vykonávaní „ranného filtra“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos       

a viditeľné časti kože a vyzve dieťa, aby zakašlalo.  

 Podľa § 3 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021               

o materskej škole môže učiteľka materskej školy odmietnuť prebrať dieťa, ak zistí, že nie je 

zdravotne spôsobilé na pobyt v materskej škole. Ak sa u dieťaťa v materskej škole počas dňa 
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prejavia príznaky ochorenia, učiteľka materskej školy informuje o tejto skutočnosti zákonného 

zástupcu a zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a dozor ním povereným zamestnancom 

materskej školy, ktorý odovzdá dieťa zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej 

plnoletej osobe. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý 

rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) 

čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou 

atď.).  

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak: 

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

- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,  

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

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

- má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.  

Učiteľky nesmú podávať deťom žiadne lieky navrhnuté zákonným zástupcom. 

V prípade nevyhnutných  akútnych opatrení môžu triedne učiteľky podať liek ako formu prvej 

pomoci, uvedená skutočnosť však musí byť písomne zaznamenaná formou informatívneho 

súhlasu a žiadosti zákonných zástupcov.  

 

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, plavecký 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. Organizačné 

zabezpečenie a realizácia školy v prírode sa zabezpečuje v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 

436/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 

204/2015, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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, riaditeľka školy 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,  s deťmi           

vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou detí vo veku od dvoch do šiestich rokov 

sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.  

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

▪ Na korčuliarsky a lyžiarsky výcvik je najviac 10 detí na jedného pedagogického 

zamestnanca. 
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▪ V škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu. 

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

poverenej plnoletej osoby. 

 Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť 

zabezpečené proti možnosti použitia deťmi, v elektrických zásuvkách sú osadené 

chrániče. 

 Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej 

škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, v žiadnom prípade nepoužíva telesné tresty 

ani iné neprimerané inhibičné metódy výchovy. 

 

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 

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 riaditeľkou školy.  

▪ Záznam do knihy evidencie úrazov vykonáva pedagogický zamestnanec v deň úrazu. 
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▪ 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 riaditeľka 

školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu 

dieťaťa. 

▪ Riaditeľka materskej školy alebo zástupkyňa riaditeľky je povinná do 7 kalendárnych 

dní od vzniku každého registrovaného 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.     

 

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 lekára pre deti a dorast               

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.  
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✓ 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 

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 alebo zástupkyňu riaditeľky), 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 riaditeľka Materskej školy, Palárikova 22, Košice. Riaditeľka zodpovedá za riadne 

hospodárenie s majetkom školy. 
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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. 

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 riaditeľkou materskej školy  

a prerokovania na zasadnutí Rady školy  

teda od 21.10.2022. 

 

Vydaním nového školského poriadku končí platnosť predchádzajúceho školského 

poriadku Materskej školy Palárikova 22, Košice zo dňa 01.10.2020. 
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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 MŠVVaŠ SR č. 541/2021o materskej škole 

• 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 pracovno-právnymi 

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 verejne prístupnom mieste pre zamestnancov 

materskej školy a pre zákonných zástupcov detí materskej školy. 

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

že boli s obsahom školského poriadku oboznámení.  

 

 

 

                    Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ 

         Materská škola, Palárikova 22, Košice 
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Prílohy 

 

A/ Fotokópia dokladu o schválení času prevádzky MŠ zriaďovateľom 

B/ Podpisový hárok zamestnancov MŠ 

C/ Podpisové hárky zákonných zástupcov detí 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  

platným od 21.10.2022 
 

P.č. 
Meno a priezvisko 

zamestnanca 

Dátum Podpis zamestnanca 

1.  Mgr. Eva Chovancová 30.08.2022  

2.  Mgr. Petra Badaničová  30.08.2022  

3.  Mgr. Martina Domonkošová 30.08.2022  

4.  Jana Gabániová 30.08.2022  

5.  Bc. Jana Horná 30.08.2022  

6.  Bc. Mária Kalmárová 30.08.2022  

7.  Petra Lakatošová 30.08.2022  

8.  Ing. Jana Lorencová 30.08.2022  

9.  Jana Machanová 30.08.2022  

10.  Mgr. Jana Rusnáková 30.08.2022  

11.  Viera Schiedová 30.08.2022  

12.  Štefánia Szilágyiová 30.08.2022  

13.  Ľubica Švantnerová  30.08.2022  

14.  Martina Bernátová 30.08.2022  

15.  Bc. Lea Snopková 05.09.2022  

16.  Mgr. Daniela Baluchová 05.09.2022  

17.  Ľudmila Adameková 05.09.2022  

18.  Janka Čekanová 05.09.2022  

19.  Katarína Nováčková              05.09.2022  

20.  Vlasta Šimková 05.09.2022  

21.  Martina Štefančíková 05.09.2022  

22.  Zuzana Dudičová 05.09.2022  

23.  Diana Kažimírová 05.09.2022  

24. Iveta Halušková 05.09.2022  
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Príloha C/ 

C/ Podpisové hárky zákonných zástupcov detí 

 

 

 

 

 


