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Časť I. 

 

Úvodné ustanovenia 

 

  

 

Školský poriadok  materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

vyhlášky č.308/2009 Z.z., zákona č. 138/2019Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch s prihliadnutím na špecifické 

podmienky SKŠ sv. Vincenta de Paul, ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul. 
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Časť  II. 

Jadro školského poriadku 

 

 

 

Článok  1 

 

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie. 

  

 

Zápis a prijatie detí do materskej školy 

 

● Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa 

od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch 

rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty 

rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky 

alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

● Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty 

rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a 

dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

●Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na 

podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre 

nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej 

školy obvyklým spôsobom.  
 

● Riaditeľ ZŠ s MŠ rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

podľa osobitného predpisu – vnútornej smernice 2/2021 KSŠ sv. Vincenta de 

Paul, Levice. 

 

● Miesto a termín  podávania  žiadosti  pre  nasledujúci  školský  rok spravidla od 

15.febrára do 15. marca zverejní  riaditeľka  na webovej stránke  príp. inom 

verejne dostupnom mieste. 

 

●   Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy 

spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a 

dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom 
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očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa 

podáva v čase od 1. mája do 31. mája. 

 

 

● Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o 

prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast. Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na 

predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, 

personálne, materiálne a iné podmienky. 

 

●  O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza 

školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. 

 

● Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto 

skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný 

zástupca dieťaťa trvalý pobyt. 

 

●Zákonný zástupca dieťaťa 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. 

 

●  Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania, 

ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia. 

● Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní  so 

zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na 

dohodnutý čas. 

 

● Ak prijaté dieťa nenastúpi do materskej školy do 15. septembra príslušného 

kalendárneho roka  bez uvedenia dôvodu zákonným zástupcom, môže riaditeľ 

toto dieťa z materskej školy vylúčiť.  

 

● Riaditeľ  môže zo zdravotných dôvodov prerušiť alebo odložiť dochádzku 

prijatého dieťaťa  najviac na jeden mesiac. 
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● Riaditeľ môže prerušiť alebo odložiť dochádzku prijatého dieťaťa, ktoré 

navštevuje zdravotnícke   zariadenie na dobu nevyhnutného pobytu dieťaťa  v 

tomto zariadení. 

 

● Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, 

riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného  

 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu 

všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 

● Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými 

dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, 

ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, 

vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.  

 

 

Článok 2 

 

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá 

vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 

materskej školy 

 

 

Práva detí 

 

  ,,Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývam alebo v čo 

verím. Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet 

poskytuje"  

 

 

 ,,chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne."  

 

 

  ,,dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou."  

 

 

   ,,poskytnite nám teplo a útočisko, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto 

na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás."  
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  ,,ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a vyjdite 

v ústrety našim zvláštnym potrebám."  

 

 

 

 

 

  ,,nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, 

vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné."  

 

 

  ,,učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa 

hrou učili žiť sami."  

 

 

  ,,v ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť  

Sveta závisí od nás."  

 

 

  ,,chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať."  

 

 

  ,,vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj 

my budeme hlásať slobodu, porozumenie na celom svete." 

 

 ,, vychovávajte nás podľa Ježiša Krista, aby sa z nás stali praví kresťania.“ 

 

 ,, poskytnite nám možnosť vzdelávať sa v čistom a bezpečnom prostredí.“ 

 

 

Povinnosti detí 

 

 ,,nebudem kamarátom brániť naučiť sa niečo nové.“ 

 

 ,, budem sa správať v materskej škole slušne.“ 

 

 ,, nebudem kaziť hračky a učebné pomôcky v materskej škole.“ 

 

 ,, budem sa správať tak, aby som neohrozoval zdravie a bezpečnosť svojich 

kamarátov.“ 
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 ,, nebudem sa vysmievať kamarátom, ani sa nad nimi vyvyšovať.“  

 

 ,, budem počúvať pani učiteľky a správať sa podľa jej pokynov.“ 

 

 

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

 

 

 ,, máme právo na výchovu a vzdelávanie detí vecne a mnohostranne v súlade 

s princípmi a cieľmi kresťanskej výchovy a štátneho vzdelávacieho programu.“ 

 

 

 

 ,, poznať výchovno - vzdelávací program  materskej školy a školského 

poriadku.“ 

 

 ,, byť informovaný o výsledkoch môjho dieťaťa.“ 

 

 

 ,, mať možnosť poskytnutia poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní 

môjho dieťaťa.“ 

 

 ,, vyjadrovať sa k výchovno - vzdelávaciemu programu materskej školy.“ 

 

 

Povinnosti 

 

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

   dieťaťa  službu konajúcej  učiteľke  až  po  prevzatie  dieťaťa  zákonným zás-   

   tupcom  (alebo  ním splnomocnenou  osobou) sa  komunikácia  s  dieťaťom    

   uskutočňuje  len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľa 

 

 

,, zákonný zástupca je povinný 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  materskej  školy  a detí  prijatých do materskej školy). 
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,, zákonný  zástupca  je  povinný  všetky  veci  súvisiace  s poskytovaním  

predprimárneho vzdelávania  jeho  dieťaťu  riešiť  interne,  v materskej  škole  

učiteľkami,  ktoré  pracujú v triede, v ktorej je zaradené  jeho dieťa a  podľa 

potreby s riaditeľom“ 

 

,, zákonný zástupca je povinný 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 poverenie 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“ 

 

,,dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu v súlade so 

školským poriadkom.“ 

 

 ,, vytvoriť dieťaťu sociálne a kultúrne zázemie a rešpektovať jeho potreby.“ 

 

 ,, svojou výchovou prispievať k  vytváraniu podmienok  na prípravu plnenia 

školských povinností.“  

 

 ,, v prípade ochorenia nahlásiť túto skutočnosť učiteľke.“ 

 

,, pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia   

určený príspevok od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov  v 

materských školách  v súlade s  § 28 ods. 5 školského zákona za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, mesačne na jedno dieťa 16,- eur.“ 

 

 

Materská škola a zákonný zástupca 

- materská škola bude: 

 

,, dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., 

že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude 

materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do 
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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)“ 

,, zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej 

školy počas prebiehajúceho  konania  o  úprave  výkonu  rodičovských  práv  a 

povinností k dieťaťu zachovávať  neutralitu  vo  svojich  postojoch  a vyjadreniach  

týkajúcich  sa  dieťaťa  a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a 

objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy  písomne vyžiada, 

a že obsah tohto písomného  stanoviska neposkytnú ani jednému 

zákonnému zástupcovi“ 

 

,, rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými  zástupcami, 

len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého 

zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k 

starostlivosti o dieťa, t. j. materská  škola  bude  rešpektovať  to, že vykonateľ- 

nosť  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 zo 

zákonných zástupcov,  ktorý  zastupuje  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 (napr.  

zabezpečenie  krúžkovej  činnosti  atď.)zastupovať“  

 

 

 

 

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

ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade  so 

zásadou  rovnakého  zaobchádzania  vo  vzdelávaní  ustanovenou  zákonom č.  

365/2004  Z.  z.  o rovnakom  zaobchádzaní  v  niektorých  oblastiach  a  ochrane  

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok 3 

 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 

Materská  škola sv. Vincenta de Paul s celodennou výchovou a vzdelávaním 

poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov, deťom s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou. 

 

 

Materská  škola je umiestnená v budove KSŠ sv. Vincenta de Paul v pavilóne G, 

kde sa nachádzajú 4 triedy a 3 triedy v časti ZŠ. Materská škola má zriadené aj 

elokované pracovisko v areáli farnosti Levice- Rybníky a to 1. triedu. Do budovy 

sa vchádza hlavným vchodom so vstupnou vrátnicou.( Viď. obr.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hlavný vchod                                                                             Školský dvor MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Budova školy – rozloženie tried 

MŠ triedy 

 

Mravčeky

Ježkovia 

MŠ trieda 

Včielky 

 

Pavilon G- MŠ triedy 

prízemie-Rybičky, 

Motýliky 

 

poschodie-Žabky,Lienky 

 

Prízemie- Kuchyňa 

 

Poschodie- Jedáleň 
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Celý  areál je oplotený, budova je vykurovaná ústredným plynovým kúrením. 

V areáli katolíckej spojenej školy je pre deti MŠ: Ihrisko, ktoré je samostatne 

oplotené, Preliezka v časti ihriska ZŠ a Multifunkčné ihrisko, strunové hojdačky.  

      Materská škola  s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje 

predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a to v siedmych triedach , 

s vyučovacím jazykom slovenským. Zameraním materskej školy je kresťanská 

výchova ktorá nás vedie: 

  

Vychovávať deti k hodnotám ,  k poznávaniu a stretnutiu s Bohom. Prijať 

každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej – výchova 

detí je vecou srdca. 

 

Učiť deti objavovať svet okolo nás, pestovať vzťahy s druhými a tým aj 

nenásilne a radostne tiež s Bohom. 

 

Vytvárať s rodinami jednotné a funkčné spoločenstvo založené na vzájomnej 

dôvere. 

Materská škola sa v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia 

podľa § 144 ods.1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a podľa § 144 ods. 1 písm. i) 

a k) zákona riadi smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí 

a žiakov v školách a školských zariadeniach. 

 

V školskom roku 2021/2022 je počet zapísaných 164 detí, 63 detí 3-4 ročných,  

52 detí 4-5 ročných, 49 detí 5-6 ročných,  ktoré budeme pripravovať na vstup do 

ZŠ. Materskú školu budú navštevovať aj 5 deti s odloženým začiatkom plnenia 

povinnej školskej dochádzky, ktoré budú mať vypracovaný RVP( rozvíjajúci 

vzdelávací program). 

Priestorové podmienky vo vzťahu k počtu detí sú vyhovujúce. Interiér materskej 

školy je prispôsobený výchovno-vzdelávaciemu procesu 7.tried a 1. triedu 

v elokovanom pracovisku v tomto zložení: 
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Prízemie pavilón G tvoria: 

  

 Vstupná časť Kancelária – kabinet 

Spoločná chodba Trieda ( 3-5 r. deti) trieda Motýliky 

 2 Šatne Hyg. zariadenie( 3-5 r. deti) 

 Hyg. zar. pre dospelých Spálňa ( 3-5 r. deti) 

Miestnosť pre upratovačku Prechodová chodba 

Trieda ( 3-4. r. deti)- Rybičky 
 

Hyg. zariadenie (3-4. r. deti) 
 

  
Spálňa (3-4. r. deti) 

 

  

Poschodie pavilón G tvoria: 

 

Schodište  Jedáleň 

Spoločná chodba 

  

Trieda ( 3-4 r. deti)- Žabky 

 2 Šatne 

  

Hyg. zariadenie( 3-4 r. deti) 

 Hyg. zar. pre dospelých 

  

Spálňa ( 3-4 r. deti) 

Miestnosť pre upratovačku 

  

Prechodová chodba 

Trieda ( 4-5 r. deti)- Lienky 

  

 

Hyg. zariadenie (4-5 r. deti) 

  

 

Spálňa (4-5 r. deti) 

  

 

Kabinet 
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V priestoroch Základnej školy - 2 triedy: 

Vstupná chodba 1.Trieda ( 4-6 r. deti)- Ježkovia 

1. Šatňa pred vstupnou chodbou- 

Ježkovia 

Hyg. zariadenie( 4-6 r. deti) 

2.Šatňa- Mravčeky Spálňa ( 4-6 r. deti) 

Hyg. zar. pre dospelých 2.Trieda ( 5-6.r. deti) - Mravčeky 

Kabinet Hyg. Zariadenie( 5-6,r. deti) 

 Spálňa (5-6.r. deti) 

 

 

 

V priestoroch Základnej školy – 1 trieda: 

 

Vstupná chodba Hyg. zariadenie( 4-6 r. deti) 

Hyg. zar. pre dospelých Spálňa ( 4-6 r. deti) 

Kabinet Interaktívna učebňa MŠ 

Prechodové dvere  

1. Šatňa - Včielky  

Trieda ( 4-6 r. deti)- Včielky  
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Elokované pracovisko – 1 trieda: 

 

Vstupná chodba 
 

1. Šatňa – trieda Ovečky  

Trieda ( 3-4 r. deti)- Ovečky  

Hyg. zariadenie( 4-6 r. deti)  

Hyg. zar. pre dospelých  

Spálňa ( 4-6 r. deti)  

 

 

Prevádzka materskej školy 

 

Materská  škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 - 16.30 hod.  

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul: PaedDr. Mária Farkašová 

 

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ : Adriana Lieskovská DiS 

 

Triedna učiteľka trieda (Ovečky 3-4r. deti)        - učiteľka 

Katarína Ťažká DiS. Mgr. Iveta Reseková 

 

Triedna učiteľka trieda (Žabky 3-4 r. deti)         - učiteľka 

Mgr. Jana Kováčová Kristína Kalmanová 

 

Triedna učiteľka trieda (Rybičky 3-4 r. deti)    - učiteľka       

Bc. Miroslava Kubišová                                      Martina Tuhá                                                                                

                                                                             Adriana Lieskovská DiS. 

 

Triedna učiteľka trieda (Motýliky 3-5 r. deti)   - učiteľka 

Denisa Mumperová Mgr. Lucia Solmošiová 

 

Triedna učiteľka trieda (Lienky 4-5 r. deti)        - učiteľka 

Mgr. Katarína Hrubá Mgr. Nikola Mašírová 
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Triedna učiteľka trieda (Ježkovia 4-6 r. deti)    - učiteľka    

Mgr. Zdenka Moravská  Bc. Henrieta Imreová 

 

Triedna učiteľka trieda (Včielky 4-6 r. deti)      - učiteľka  

Michaela Farkašová Bc. Veronika Hancková 

 

 

Triedna učiteľka trieda (Mravčeky 5-6 r. deti)   - učiteľka 

Mgr. Petra Bagalová                                             Mgr. Ivana Trusková 

 

 

 

Konzultácie u riaditeľky KSŠ sv. Vincenta de Paul sú možné po dohode podľa 

potreby rodičov. 

Konzultačné  hodiny zástupkyne pre MŠ : 11.00 do 12.00 hod., prípadne po 

dohode podľa potreby rodičov.  

 

 

Vedúca školskej jedálne:  Monika  Pastýrová 

 

Konzultačné hodiny :Pondelok- Piatok ,denne od 7.00 - 14.30 hod.  

 

 

Odbornú  pedagogickú činnosť zabezpečuje v materskej škole 17 kvalifikovaných 

pedagogických zamestnankýň, ktoré sa v službe striedajú podľa harmonogramu 

práce. 

 

Dopoludňajšiu VVP vykonáva 1 učiteľka, ktorá na základe písomného záznamu 

odovzdáva deti pedagogickej zamestnankyni nastupujúcej do popoludňajšej 

zmeny. 

 

Učiteľky spolupracujú s rodičmi. Na žiadosť rodičov poskytujú odborné 

konzultácie. Pri konzultáciách jednajú na profesionálnej úrovni v súlade so 

zákonom NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Riaditeľka školy určila pre  triedu v materskej škole triednu učiteľku, ktorá 

zodpovedá za správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie 

týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými 

pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Okrem základnej 

pedagogickej práci je hlavnou koordinátorkou v manažovaní príslušnej triedy. 
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 Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. 

Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými 

zamestnancami . 

 

Podľa zákona 245/2008 §28a ods.5 ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca 

zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej 

škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k 

žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a 

dorast. 

Pre súhlasné vyjadrenie CPPPaP triedna učiteľka vypracuje charakteristiku 

dieťaťa pre posúdenie školskej zrelosti a MŠ zabezpečí doručenie poštou. 

Zákonný zástupca dieťaťa bude oboznámený o obsahu dokumentu formou kópie. 

 

Materská  škola je v prevádzke denne v pracovných dňoch od  6.30 –  16.30 hod. 

Rodič privádza dieťa do materskej školy  do 7.45 hodiny a prevezme ho spravidla 

po 15.00 hodine. Po zahlásení si môže dieťa z MŠ podľa potreby vyzdvihnúť aj v 

priebehu dňa po dohode so službukonajúcou učiteľkou. 

 

Sťažnosti a oznámenia zákonných zástupcov a zamestnancov školy sa evidujú v 

zošite sťažností, návrhov a podnetov , svoje podnety môžete vkladať do schránky, 

ktorá sa nachádza v hlavnej budove školy na paneli pri evidencii dochádzky 

zamestnancov KSŠ. Prešetrenie sťažností, preverenie faktov a prijatie záverov 

uskutočňuje riaditeľka KSŠ so zástupkyňou pre MŠ ( zákon č. 9/2010/ Z.z. 

o sťažnostiach,  .) 

 

Dochádzka detí do materskej školy 

 

Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dieťaťa dohodne rodič s riaditeľom alebo 

triednym učiteľom materskej školy. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa 

dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh 

činností ostatných detí. 

 

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí,  že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. 

 

Starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí dbajú rodičia, taktiež týždenne 

vymieňajú dieťaťu uterák a pyžamo, 1x mesačne perú posteľnú bielizeň, ktorú 

používalo ich dieťa, starajú sa o jeho bezchybný stav.  
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Osobné veci dieťaťa musia byť označené menom, inak pracovníčky školy 

neručia za ich výmenu. Na pobyt v interiéri ( MŠ ) je vhodná ľahká vzdušná obuv, 

zabezpečená proti vyzutiu remienkom, resp. šnúrkami, preto rodičia musia 

zabezpečiť deťom vhodnú obuv na prezutie. 

 

Z ortopedického hľadiska, musia mať deti navyše pevné prezuvky, ktoré držia 

nohu aj okolo päty. V prípade, že dieťa nebude mať vhodnú obuv je oprávnená 

učiteľka MŠ odmietnuť prevzatie dieťaťa do prevádzky. 

 

Deťom je povolená v materskej škole 1. malá hračka( ku ktorej má dieťa cit. 

vzťah)- u detí tried Ovečky, Žabky, Rybičky, a 1. malá hračka – u detí ostatných 

tried, len počas odpočinku. Za prinesené hračky učiteľky MŠ nenesú 

zodpovednosť. 

 

Neodporúčame deťom dávať šperky a drahé predmety. Škola neručí za ich stratu.  

 

Denný poriadok je prispôsobený podmienkam školy v jednotlivých triedach tak, 

aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny. 

 

Styk s rodičmi 

 

Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí  z materskej školy, 

tiež formou schôdzí rodičov, triednych aktívov, alebo prostredníctvom oznamov. 

 

Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť  o deťoch. Nepodávajú 

informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov budú použité len v 

prípade súrneho kontaktu, napr. ochorenie, úraz dieťaťa a pod. 

 

 

Na začiatku nástupu dieťaťa do MŠ zákonný zástupca dáva písomný súhlas na 

používanie osobných údajov dieťaťa GDPR pre interné spracovanie školského 

registra, na použitie osobných údajov a na účasť dieťaťa na exkurziách, 

športových aktivitách a školských výletoch organizovaných MŠ podľa plánu  

práce školy. Podpisom zákonný zástupca potvrdzuje v priebehu šk. roka 

podpisové hárky na rôzne individuálne aktivity a potreby MŠ . 

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

nebolo zverené do osobnej starostlivosti ,môže kedykoľvek navštevovať  

maloleté dieťa  mimo  súdom  presne  určeného  dňa  a času obsiahnutého  vo  

výroku rozhodnutia  alebo  súdom  schválenej  rodičovskej  dohode,  ak  škola  

uvedenými dokumentmi disponuje 
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Priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v 

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

určí súd resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody. 

 

  

Prerušenie a obmedzenie prevádzky: 

 

Prerušenie a obmedzenie prevádzky stanovuje riaditeľka KSŠ sv. Vincenta de 

Paul na základe posúdenia a v súlade s prevádzkou zložky Základná škola 

s materskou školou. 

 

Cez letné  prázdniny  sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri 
týždne v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky o materskej škole, 

z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie 

prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky  zamestnancov. Prerušenie alebo 

obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľka 

spravidla dva mesiace vopred. Prevádzka materskej školy môže byť dočasne 

prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo 

môžu spôsobiť závažné škody na majetku. 

 

Termíny prerušenia prevádzky našej školy budú uverejnené v termíne na 

dostupných miestach materskej školy. 

Úpravu prevádzky počas iných školských prázdnin bude vedenie materskej školy 

posudzovať na základe dopytu prevádzky, a to podpismi zákonných zástupcov 

detí MŠ. Zákonný zástupcovia budú včas upovedomení o zmene režimu prípadne 

úprave počtu tried, oznamom na nástenke a web. stránke MŠ. 

 

Posledný týždeň prázdnin pred začatím školského roka je „sanitárny týždeň“, 

kedy nastúpia na pracovisko všetci zamestnanci a plnia si povinnosti vyplývajúce 

z ich pracovnej náplne. V tomto týždni deti materskú školu nenavštevujú. 

 

Úhrada príspevkov za dochádzku 

 

              Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením    

materskej školy,  prispieva zákonný zástupca, alebo iná osoba, ktorá má voči 

dieťaťu vyživovaciu povinnosť. 

 

Výška príspevku je určená v zmysle zákona 245/2008 Z.z.,§ 28 odst. 4 v znení 

neskorších predpisov  v sume 16,-  €.  
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V prípade, ak  k 1. pracovnému dňu v mesiaci  finančná čiastka nebude 

pripísaná na účet, dieťa učiteľ neprevezme do predškolského zariadenia, až 

kým sa platba neuskutoční. 

 

 

Zmena výšky príspevku bola oznámená riaditeľkou KSŠ sv. Vincenta de Paul. 

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci!   

  

 

Príspevok sa neuhrádza za dieťa 

 

a) ) ktoré  má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 

b) ak zákonný  zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o 

tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi, 

 

c) ktoré  je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

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

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom,  

 

e) ktoré  nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená  zriaďovateľom alebo inými  

závažnými dôvodmi. 

 

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť do 20. dňa v mesiaci príspevok 

na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.  
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Stravovanie  detí MŠ: 

Spolu:  2,14€                       Spolu: 47,08€ /( 22 dní) 

Desiata: 0,58€ 

Obed: 1,10€ 

Olovrant:0,46€ 

 

 

V prípade, ak  k 1. pracovnému dňu v mesiaci  finančná čiastka nebude 

pripísaná na účet, dieťa učiteľ neprevezme do predškolského zariadenia, až 

kým sa platba neuskutoční. 

 

Rodičovské spoločenstvo 

Návrh rodičovského príspevku pre šk. rok  je  vo výške 40 € za 1 školský rok na 

jedno dieťa. V prípade návštevy 2 a viac detí- súrodencov do MŠ je na každé 

ďalšie dieťa príspevok 20 € na celý šk. rok. Príspevok budú rodičia schvaľovať 

na plenárnom rodičovskom stretnutí. Tieto príspevky budú využívané na pokrytie 

výdavkov spojených s usporadúvaním akcií pre deti a rodičov (Mikuláš, karneval, 

Deň detí a pod.), zakupovanie hračiek, učebných pomôcok a po schválení na 

rodičovskej rade zástupcov rodičov jednotlivých tried na rôzne aktivity MŠ. Tento 

príspevok rodičia uhradia v prvom polroku do konca októbra   

a v druhom polroku do konca januára.  

Evidenciu finančných prostriedkov o nákupoch  vedie  : Ing. Darina Klepáčová. 

 

Preberanie detí 

 

Dieťa od rodičov preberá  učiteľka, ktorá je zaň  zodpovedná od jeho 

prevzatia až po odovzdanie ďalšej pedagogickej zamestnankyni, ktorá ju v práci 

vystrieda, alebo zákonnému zástupcovi. 

 

Dieťa nemôže prichádzať do triedy samotné, učiteľka ho preberá priamo od 

rodiča, ktorý v prípade potreby odovzdáva učiteľke potrebné  informácie o dieťati. 

  

Pedagogický  zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí,  že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Deti sa ráno schádzajú 

v triede ,, Lienky “, pre triedy Rybičky, Motýliky, Žabky a Lienky. Ostatné triedy 

majú stretávaciu triedu v triede Mravčeky a preberá ich vždy poverená učiteľka  
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v danom týždni. Deti sa zhromažďujú v stretávacích triedach do 7.10 hod. Po 

stanovenom čase sú deti rozdelené do svojich tried podľa vekovej kategórie.  

V elokovanom pracovisku je schádzanie detí v triede Ovečky. 

 

Službu  konajúca  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  riadne j 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. 

 

Schádzanie detí do MŠ je najneskôr do 7.55 hod. O 8.00 hod. prebieha v MŠ čas 

výchovno- vzdelávacích činností a neskorší príchod narúša ich priebeh.  

Neskorší príchod dieťaťa je potrebné nahlásiť vopred učiteľke dieťaťa príslušnej 

triedy. 

 

 

Po 8.00 hod. sa oddelenia tried uzatvárajú. 

 

 

 

 Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných 

detí: 

◄ zvýšená teplota 

◄ dusivý kašeľ 

◄ hnisavý výtok z očí či z nosa 

◄ užívanie antibiotík 

◄ pomočovanie 

 

◄ voš vlasová 

◄ infekčné a prenosné choroby,  črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie 

 

Učiteľky sú povinné do materskej školy prijať len zdravé  dieťa. 
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V materskej škole je zákaz podávania liekov dieťaťu zamestnancami MŠ! 

Pedagogickí zamestnanci nesmú v MŠ deťom podávať žiadne lieky ( okrem 

antialergík a antiastmatík). Podávanie liekov môže realizovať iba rodič a to 

vždy v dohodnutom čase. Ak rodič trvá na podaní lieku učiteľkou, napr. pri 

záchvatových stavoch ako je epilepsia), môže to urobiť iba písomne 

a s dokladom od lekára zodpovedného za diagnostikovanie zdravotného stavu 

dieťaťa. Zodpovednosť za prípadné dôsledky nesie aj vtedy rodič dieťaťa. 

 

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

ostatných detí a informuje rodiča dieťaťa. 

 

Pri chorobe rodič oznámi predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa a jeho dôvod.  

 

Ak neprítomnosť  dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce pracovné dni, vyplní rodič dieťaťa potvrdenie o bezinfekčnosti,, ak  

učiteľka skonštatuje, že dieťa nie je vhodné do kolektívu, vyžiada si od rodiča 

doklad o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré vystaví pediater dieťaťa. 

 

V prípade neprítomnosti dlhšej ako päť po sebe nasledujúcich dní, ktoré  neboli 

zapríčinené chorobou, pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží 

rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré nesmie byť staršie ako jeden 

deň (§ 24 odst. 8 Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, novelizovaný 01.07.2013). 

 

Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia rodič obdrží  u triednej učiteľky. 

 

Neprítomnosť  dieťaťa oznámi zákonný zástupca učiteľkám triedy do ktorej e 

dieťa zaradené a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred prípadne v deň 

neprítomnosti dieťaťa, najneskôr do 7:15 hod., vedúcej kuchyne. Formou 

Edupage, mailom, prípadne telefonicky.  

 

 

 

 

Za vzniknuté podlžnosti na stravnom plne zodpovedá zákonný zástupca 

dieťaťa.  

 

 

Počas prázdnin budú všetky deti zo stravy odhlásené  a v prípade tvorby 

spojených oddelení budú nahlásené na stravu len deti prítomné a to po zapísaní 
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zákonným zástupcom v predbežnom záujme. V prípade, že dieťa neodhlási, obed 

si môže prevziať do 12. hod. do vlastných nádob. Ak dieťa zákonný zástupca 

neodhlási uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. 

 

V prípade iných stravovacích oslobodení je možné dieťaťu priniesť stravu, po 

dohode s vedúcou jedálne. Na daný stav je potrebné priniesť potvrdenie od lekára, 

ktorý nariadiť zmenu stravovacieho režimu.  

 

Ak rodič  do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažne 

opakovaným spôsobom porušuje školský  poriadok materskej školy, riaditeľ po  

predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

 

Preberanie dieťaťa z materskej školy prebieha formou ohlásenia dieťaťa 

v triede, prípadne zbernej triede. Dieťa po ohlásení ukončí aktivitu 

a opúšťa triedu. 

 

 

Učiteľka dieťa odovzdáva rodičovi, alebo osobe , ktorá je určená na prevzatie 

dieťaťa vopred uzatvoreným písomným splnomocnením ( § 7 ods.8 vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole ). Od tohto momentu 

zodpovedá za dieťa rodič, alebo osoba ním splnomocnená.  

 

Splnomocnenie sa predkladá písomne a splnomocnená osoba nesmie byť  mladšia 

ako 10 rokov.  

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

musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. 

Rodič  dieťaťa, alebo ním splnomocnená osoba na prevzatie dieťaťa sa v 

priestoroch materskej školy po prebratí svojho dieťaťa zdržuje len nevyhnutný 

čas. 

 

Rodič  má sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o obsah diania v MŠ, 

spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať 

sa rodičovských stretnutí. 

 

 

Preberanie detí z vonkajších priestorov školského ihriska a pozemku MŠ : 

Zákonní zástupcovia a súrodenci / rodinný príslušníci/ majú povolený 

vstup len na dobu prevzatia dieťaťa a čas potrebný na výmenu informácií. 
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Za bezpečnosť  a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogický zamestnanci 

materskej školy v čase od prevzatia dieťaťa od jeho rodiča až  do odovzdania 

rodičovi alebo ním poverenej osobe. 

 

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

do piatych rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. 

 

Pri vyššom počte detí, alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený 

dozor/sánkovanie, plávanie/, riaditeľka zabezpečí ďalšieho pracovníka 

predškolského zariadenia alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. 

 

S triedou detí  mladších ako tri roky a detí od troch do štyroch rokov sa vychádzka 

uskutoční len v prípade dvoch učiteliek. 

 

Počas pobytu vonku v prípade pohybu útvaru detí po cestnej komunikácii 

používať  STOP TERČÍK. 

 

Oblečenie detí 

 

Rodič  zodpovedá za správne oblečenie detí a obutie podľa počasia. Odporúča sa 

deti obliekať vrstvovite, aby učiteľka mohla podľa potreby korigovať oblečenie 

detí počas dňa. 

 

Na cvičenie v telocvični dieťa potrebuje telocvičný úbor- predškoláci, vhodné 

športové oblečenie ostatné deti MŠ a správnu obuv. 

  

Organizácia v šatni 

 

Pri prezliekaní  a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia i učiteľky deti   k 

samostatnosti a poriadkumilovnosti. 

 

 

Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky príslušnej 

triedy, za hygienu, čistotu v skrinkách a na chodbe. 

 

Rodičia sú povinní odovzdať  dieťa v triedach priamo učiteľke v opačnom prípade 

učiteľka nezodpovedá za zdravie a bezpečnosť dieťaťa. 

 

Rodičia rešpektujú stravovanie v MŠ a preto deťom do skriniek nevkladajú 

stravu, občerstvenie, sladkosti a pod. V prípade ak sa budú takéto balíčky 

nachádzať v skrinkách detí, učiteľka je povinná vziať dané veci zo skrinky. 
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Organizácia v umyvárni 

 

V umyvárni má každé dieťa vlastný uterák, hrebeň a zubnú  kefku s pohárom 

označený menom. 

 

Za pravidelnú  výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu, vetranie a 

hygienu umyvárne zodpovedá upratovačka materskej školy. 

 

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky alebo upratovačky, 

ktoré ich vedú základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. 

 

Za celkovú  organizáciu pobytu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a 

dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov 

zodpovedajú učiteľky.   

 

Rodičom sa nie je možné vstupovať do priestorov toaliet  z hygienických 

dôvodov. 

 

 

Organizácia v jedálni 

 

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

vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný 

režim. 

 

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú učiteľky zmeny. 

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 rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich 

jesť!  

  

 

Deti 3-4 ročné  používajú pri jedle lyžicu, deti 4-5 ročné používajú  postupne celý 

príbor / s prihliadnutím na individuálne kompetencie detí/, deti 5 - 6 ročné 

používajú kompletný príbor od začiatku školského roka. 
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Do priestorov jedálne rodič, počas stravovania detí nemá povolený vstup, iba 

v prípade odberu jedla pre dieťa, ktoré nebolo vyhlásené zo stravy. 

 

Elokované pracovisko: 

Strava je zabezpečená dopravou zo školskej jedálne, v prepravných hygienických 

nádobách. Prepravu zabezpečuje prepravná služba UzS SČK- Levice. V priestore 

na výdaj stravy zodpovedný zamestnanec pripraví  stravu na výdaj. Výdajným 

okienkom bude strava vydávaná na priamy konzum. Za kvalitu a predpísané 

množstvo stravy, za hygienu zodpovedá vedúca ŠJ ako i zamestnanec určený na 

výdaj stravy. Za kultúru stolovania sú zodpovední pedagogickí zamestnanci. 

Elokované pracovisko  je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu 

v dostatočnom množstve. 

 

 

Pobyt detí vonku 

 

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné  aktivity a 

pod.  

 

V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. 

Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný  nárazový vietor, silný 

mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom  

na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších 

a odpoludňajších hodinách. 

 

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, 

organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú  pozornosť, dodržiava požiadavky  

bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

Starostlivosť o vonkajšie priestory školského ihriska a pozemku 

elokovaného pracoviska Materskej školy 

 Pozemok MŠ je oplotený, v areáli sa bude nachádzať 1. pieskovisko, 

multifunkčná preliezka, drevený domček a lavičky. Časť pozemku je zatrávnená. 

Pieskovisko je potrebné, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo 

vodou  zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za 

dva týždne počas sezóny, t.j. od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. 

Počas celého šk. roka deti materskej školy elokovaného pracoviska môžu 
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využívať na pobyt vonku aj šk. dvory KSŠ sv. Vincenta de Paul, ako 

i mutifunkčné ihrisko a prírodovedné centrum. 

 

 

 Organizácia v spálni 

 

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí 

(pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí  zdravie detí. Od 

odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré 

nepociťujú potrebu odpočinku. Skrátenie odpočinku na ½ hod. je možné u detí vo 

veku  5-6 rokov - predškoláci.  

 

Každé  tri  až štyri  týždne ( na konci kalendárneho mesiaca) je potrebné prať 

posteľné prádlo, z dôvodu maximálneho zabezpečenia hygienických opatrení 

bude mesačne prané výplne aj obliečky. Pranie zabezpečujú rodičia. V prípade 

infekčného ochorenia dieťaťa okamžite. 

 

 

Do priestorov spálne, je zakázané vstupovať.  

Posteľné prádlo ( paplón+ vankúš v návliečke a plachta+ gumená podložka 

v prípade potreby+ pyžamo + uterák) pripravte:  

V jednej taške na skrinke dieťaťa. 

 

 

 

Organizácia krúžkovej činnosti 

 

Krúžková  činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí . 

Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením kmeňových učiteliek materskej  

 

školy a učiteliek ZŠ ( anglický jazyk, predškoláčik, Radostníček, Radosť 

v Pánovi.....,), ktoré sú spôsobilé vykonávať záujmové aktivity detí a externých 

pracovníkov zabezpečujúcich krúžkovú činnosť iných záujmov akadémia  

Mateja Tótha, korčuľovanie, predplavecká príprava, balet. Za obsah a kvalitu 

realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední príslušní pracovníci zaradený na 

krúžok a aktivitu MŠ , ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľovi školy 

na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť a iné aktivity MŠ sa organizujú  na 

základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 
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Za bezpečnosť  detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú 

činnosť vykonáva s informovaným súhlasom zákonných zástupcov lektor, za 

bezpečnosť detí zodpovedá lektor ( Vyhláška 306/2008 Z.z. §7 ods.5 ).  

 

Krúžková činnosť sa uskutočňuje v odpoludňajších hodinách. Presný 

harmonogram je uvedený v plánoch práce jednotlivých krúžkov. 

 

Všetky krúžky začínajú svoju činnosť 13.9.2021. Ak organizačné pokyny 

Ministerstva školstva neustanovia inak. V prípade epidemiologickej situácie bude 

nariadené inak, krúžková činnosť bude prebiehať podľa pokynov MŠSR a RÚVZ. 

Krúžková činnosť v elokovanom pracovisku nie je v ponuke. 

 

Vedúci krúžku je počas jeho trvania zodpovedný za zdravie a bezpečnosť  

zverených detí. Pred jeho začatím si deti vyzdvihne v triedach u  učiteliek a po 

jeho skončení ich opäť osobne odvedie do kmeňových tried. V prípade poverenia 

inej osoby vyzdvihnúť deti na krúžok, je povinná osoba písomne prevziať deti 

a písomne deti opätovne vrátiť do príslušnej triedy. V každej triede sa nachádza 

podpisový hárok pre danú aktivitu, či krúžok.  

 

 

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti 

materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa pre MŠ zabezpečí 

počet pedagogických zamestnancov takto (Vyhláška 306/2008 Z.z. § 7 ods. 6 ): 

a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického 

zamestnanca, 

b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického 

zamestnanca, 

 

 

c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

d) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu, (Vyhláška 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode). 

e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických 

zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 

zákona. 

                        

Organizácia ostatných aktivít  

 

-podujatia, akcie, vystúpenia, výlety usporiadané materskou školou. 

 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&LngID=0&RuleId=32385&FragmentId1=0&FragmentId2=0
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&LngID=0&RuleId=0&FragmentId1=5139561&FragmentId2=5139565
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&LngID=0&RuleId=0&FragmentId1=5139561&FragmentId2=5139565
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Výlety, vystúpenia, rôzne akcie a podujatia usporiadané  materskou školou sa 

organizujú na základe plánu práce školy iba s informovaným súhlasom zákonných 

zástupcov detí, najviac na jeden deň s prihliadnutím na  

 

bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého 

obeda pre deti. 

Výlet alebo exkurzia sa organizujú podľa § 7 ods. 9  vyhlášky Ministerstva 

školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole novelizovanej vyhláškou MŠ SR 

č.308/2009 o materskej škole. 

 

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec 

poverený  riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít 

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

tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby 

svojím podpisom.  

 

 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole   

 

          Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie 

pedagogickej praxe počas  školského roka, sa hlásia u zástupkyni materskej školy. 

Zástupkyňa  pre  MŠ : 

poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s 

podpismi poučených, oboznámi študentky  so  Školským poriadkom materskej 

školy a školskou dokumentáciou, zaradí študentky do tried. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

 Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky o materskej škole za vytvorenie bezpečných 

a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka  

 

školy. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa §7 ods. 2 zodpovedajú 

pedagogický zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho 

odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.  

 

V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne 

vzdelávane striedavo na zmeny dve učiteľky. Pri obliekaní a sebaobsluhe detí  

pomáha aj nepedagogický zamestnanec. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej 

činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom 

zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.  

 

Opatrenia v prípade úrazu dieťaťa 
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 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 zákonnému zástupcovi na podpis. Ak dieťa 

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

ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa s ktorým sa dohodne na 

ďalšom postupe. Ak je zákonný zástupca nezastihnuteľný, odvedie dieťa na 

lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate 

z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický 

kontakt so zákonným zástupcom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu 

o ošetrení úrazu zákonným zástupcom dieťaťa.  

 V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka 

požiada o privolanie RZP a zákonných zástupcov ktorúkoľvek zamestnankyňu 

školy a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie 

v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu zákonných 

zástupcov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá 

zákonným zástupcom dieťaťa.  

 

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického 

usmernenia č.4/2009 – R z 11.2.2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, 

školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského 

úrazu a pri evidencii nebezpečných udalosti, ktorou sa upresňuje postup 

zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu 

a nebezpečnej udalosti.  

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí 

 

 

1. Materská škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných 

školských úrazov 

2.    Evidencia obsahuje:  

• Meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, 

• deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, 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, 
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• zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. 

Údaje z evidencie sa používajú pri spisovaní  záznamu o registrovanom školskom 

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

 

3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, 

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

záznam spíše triedny učiteľ alebo poverený zamestnanec. 

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec 

v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako štyri dni ( teda 0 – 3 dni), tento úraz 

sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu  

školského úrazu chýba viac ako 3 dni (4 dni a viac), považujeme tento úraz 

za registrovaný školský úraz.  

 

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 

štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam 

spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase 

úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ 

dieťaťa, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. 

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam 

vyhotovila a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve 

k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.  

6. Riaditeľ školy je povinný do 7 kalendárnych dní od vzniku každého 

školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie  

(MŠVVaŠ SR) 1 – 01 sledujúcu štatistiku úrazovosti na školách. 

7. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, 

technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie 

detí. 

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná 

riaditeľ školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.  

 

Opatrenia v prípade pedikulózy 

 

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

Pôvodcom je voš detská, šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj 

prostredníctvom predmetov (hrebeň, čiapka, šál, osobná posteľná bielizeň). 
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Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý v domácom prostredí zistí zavšivavenie 

dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľke na triede. Hromadný výskyt hlási 

riaditeľka školy na odbor epidemiológie RÚVZ Levice. 

V prípade zistenia výskytu vší učiteľkou v materskej škole, upovedomí rodiča, 

ktorý je povinný dieťa okamžite vyzdvihnúť z MŠ a následne  

vykonať opatrenia na odstránenie ochorenia. Dieťa nesmie navštevovať 

školský kolektív až do úplného vyčistenia. 

 

Opatrenia 

• Pri výskyte pedikulózy u dieťaťa je rodič povinný vykonať opatrenia na 

odstránenie ochorenia, 

• odovzdať triednej učiteľke čestné prehlásenie o tom, že dieťa prichádza 

do školského kolektívu úplne vyčistené  

• zabezpečiť dieťaťu do skrinky podpísaný hrebeň 

 

 

Článok 4 

 

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. 

 

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

školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 7  

vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, zmenami 

vo vyhláške MŠ SR č.308/2009 Z.z., §132 a §170- 175 Zákonníka práce, zákonom 

č.204/2014 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, čiastky 

č.69/2014, ktorý dopĺňa a mení zákon 355/2007. 

 

      Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a 

ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví  zamestnanci a to v rozsahu im 

určenej pracovnej náplne. 

 

 

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

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

umiestnené len dieťa, ktoré:  

 

 

     a)  je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 
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     b)  ktoré neprejavuje  príznaky prenosného ochorenia, 

 

     c)  nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 

 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom 

očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa  všeobecný lekár pre deti a dorast, 

zákonný zástupca ho predloží pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. 

   

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní  zabezpečovať aktívnu 

ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní 

detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychologického 

týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci 

s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne PPP, 

kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie 

policajného zboru. 

 

 

 

Školy sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné: 

prihliadať na základné fyziologické potreby detí  

 

◄vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie 

sociálnopatologickým javom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí  

 

◄poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

detí viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku 

školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.  

 

 

◄pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a 

uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

◄Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne 

vzdelávanie zodpovedá zástupkyňa. ( §7 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. 

o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ) 
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◄Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia  dieťaťa až po jeho odovzdanie 

zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. ( § 7 ods.2 ) 

V  budove MŠ sú umiestnené 3. stabilné lekárničky  a 7 malých lekárničiek 

v triedach  na poskytnutie prvej pomoci. Za vybavenie zodpovedá zdravotníčka 

MŠ.  

 

Na vychádzky a  akcie učiteľky tried využívajú malé lekárničky tried.  

Kontaktné čísla – prvá pomoc  ( 112 ), lekár pre deti a dorast sú zverejnené na 

dostupných miestach v MŠ 

 

Materská škola je  zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. 

 

 

Pitný režim v MŠ je zabezpečený deťom v triedach i na školskom dvore. Za 

dodržiavanie pitného režimu detí zodpovedajú učiteľky , ktoré pracujú s deťmi. 

Za prípravu vhodného nápoja na pitný režim zodpovedajú vedúca  kuchárka ŠJ. 

Pri výskyte infekčnej choroby všetky zamestnankyne  MŠ postupujú podľa  

aktuálnych pokynov riaditeľky KSŠ sv. Vincenta de Paul .  

 

 

 

 

V priestoroch školy a školského areálu je prísne zakázané požívať  alkoholické 

nápoje a iné psychotropné látky. V priestoroch školy a pred budovou MŠ je prísny 

zákaz fajčenia.  

 

Článok 5 

 

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 

 

◄za majetok, ktorý škola spravuje, sú zodpovední všetci zamestnanci školy  

spoluzodpovední sú taktiež zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú MŠ 

 

 

◄zákonný zástupca dieťaťa je povinný poučiť svoje dieťa o šetrnom 

zaobchádzaní s majetkom školy 

 

◄v prípade úmyselného poškodenia majetku školy dieťaťom je jeho zákonný 

zástupca povinný uhradiť ( nahradiť ) škodu , rozsah poškodenia 
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◄v prípade poškodenia majetku zamestnancom školy sa postupuje podľa 

osobitných predpisov 

 

◄vchody do Materskej školy sú zabezpečené bezpečnostnými zámkami,  objekt 

školy  je chránený elektronickým zabezpečovacím systémom. 

 

◄Kľúče od budovy vlastní školník a učiteľky. Budovu otvára a uzamyká 

spravidla školník  KSŠ, v jeho neprítomnosti upratovačka, učiteľky. 

 

◄V budove zariadenia je bez sprievodu zamestnanca zariadenia ZAKÁZANÝ 

akýkoľvek pohyb cudzej osoby. 

 

 ◄Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej 

školy. Pri odchode z triedy je zamestnanec povinný prekontrolovať uzatvorenie 

okien. 

 

 ◄Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom  v 

zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzavretá písomne. 

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v 

zmysle pracovnej náplne. 

 

 ◄Osobné veci si zamestnanci MŠ ukladajú na vopred určené uzamykateľné 

miesto po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a 

uzamkne učiteľka zatváracej triedy. 

  

Časť III. 

Záverečné ustanovenia 

  

 

 Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v súlade s/so: 

  

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

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, 

vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky  č. 

308/2009 Z.z. o materskej škole. 

 

zákonom 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene doplnení niektorých zákonov 

a platnej legislatívy s prihliadnutím na podmienky materskej školy. 
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V prípade ak sa ukáže, napr. na základe zmien v právnych predpisoch, prípadne 

po vydaní a pokynov zriaďovateľa, príp. na základe zistení Štátnej školskej  

 

inšpekcie, že je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť alebo vypustiť, 

zrealizujeme to formou dodatkov, ktoré  očíslujeme od 1 po 10. V prípade, že by 

počet dodatkov  robil školský poriadok neprehľadným a málo výstižným, bude 

školský poriadok revidovaný v plnom rozsahu. 

 

 

TENTO ŠKOLSKÝ PORIADOK JE PLATNÝ  A ZÁVÄZNÝ 

pre deti a ich zákonných zástupcov a pre zamestnancov Materskej školy. 

 

Nahrádza školský poriadok šk. roku 2020/2021 v úprave, aktualizácii zákonov 

a faktov: 

Časť II.  

              Čl. 2.-  Práva a povinnosti 

 

✓ Smernica prijatia ( str.4 ) 

✓ Podmienky prijatia ( str.6 dodatok) 

✓ Povinnosti zákonných zástupcov( str.8-9) 

✓ Materská škola a zákonný zástupca( str.9- nový odstavec) 

    Čl. 3-   Prevádzka a vnútorný režim ( str. 11-16 zmena údajov) 

✓ Podmienky zaradenia dieťaťa na PPV( str.17 dodatok) 

✓ Styk s rodičmi( str. 18-19 dodatok) 

✓ Prerušenie prevádzky( str.19 doplnenie§) 

✓ Stravovanie detí ( str. 21) 

✓ Preberanie detí ( stretávacie triedy str. 21-22 ) 

✓ Odhlasovanie zo stravy( str.23) 

✓ Organizácia v jedálni( str. 27 doplnenie elokované pracovisko) 

✓ Starostlivosť o vonkajšie priestory( str.28 doplnenie elokované pracovisko) 

✓ Organizácia krúžkovej činnosti ( str. 29 začiatok a podmienky  

                                                                                      krúžkovej činnosti) 

 

V prípade opakovaného porušovania školského poriadku môže riaditeľka KSŠ  

sv. Vincenta de Paul po písomnom upozornení vydať rozhodnutie o ukončení 

dochádzky dieťaťa. 

 

V prípade porušovania Školského poriadku zamestnancami Materskej školy sa 

postupuje podľa osobitných predpisov. 
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Časť IV. 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok 

vrátane všetkých jeho dodatkov. 

 

 

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť 02.09.2021. 

 

 

 

Svojím podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámená so  školským 

poriadkom MŠ na školský rok 2021/2022 a jeho plnenie beriem na vedomie a 

zodpovednosť. 

Pri práci budem dodržiavať bezpečnostné pokyny pracovnej disciplíny. 

 

Riaditeľka KSŠ sv. Vincenta de Paul:  

PaedDr. Mária Farkašová...................................................................................... 

 

 

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Adriana Lieskovská DiS..................................... 

 

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

 

Triedna učiteľka trieda Ovečky Katarína Ťažká DiS...........................................

  

Učiteľka-Mgr. Iveta Reseková............................................................................. 

 

Triedna učiteľka trieda Žabky Mgr. Jana Kováčová........................................... 

 

Učiteľka Kristína Kalmanová.............................................................................. 

 

Triedna učiteľka trieda Rybičky Bc. Miroslava Kubišová.................................. 

                                     

UčiteľkaMartinaTuhá...........................................................................................                                                                                

                                                                              

Triedna učiteľka trieda Motýliky Denisa Mumperová........................................

  

Učiteľka Mgr. Lucia Kostolániová...................................................................... 

 



Školský poriadok Základná škola s materskou školou sv. Vincenta 

de Paul, Levice, o. z. Materská škola 

 

39 

 

 

Triedna učiteľka trieda Lienky Mgr. Katarína Hrubá.......................................... 

 

Učiteľka Mgr. Nikola Mašírová........................................................................... 

 

Triedna učiteľka trieda Ježkovia Mgr. Zdenka Moravská...................................

   

Učiteľka Bc. Henrieta Imreová............................................................................ 

 

Triedna učiteľka trieda Včielky Michaela Farkašová.......................................... 

 

Učiteľka Bc. Veronika Hancková........................................................................ 

 

 

Triedna učiteľka trieda Mravčeky Mgr. Petra Bagalová.....................................                                              

 

Učiteľka Mgr. Ivana Trusková............................................................................. 

 

 

Upratovačka MŠ:  Zuzana Štadlerová................................................................... 

 

   Magdaléna Albertová.............................................................. 

 

Vedúca školskej jedálne: Monika Pastýrová:........................................................ 

 

 

 

Kuchárky poverené do org. zložky MŠ: ...............................................................                         

                
................................................................................................................................. 
             
            
................................................................................................................................. 
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Skratky: 

 

ZŠ     - Základná škola 

MŠ - Materská škola 

KSŠ - Katolícka spojená škola 

VVP - Výchovno- vzdelávací program 

CPPPaP- Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie 

GDPR- Ochrana osobných údajov 

SČK - Slovenský červený kríž 

RZP - Rýchla zdravotná pomoc 

MŠVVaŠ SR- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
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Prílohy: 

A) Adaptačný hárok 

B) Darovacia zmluva pre MŠ 

C) Poberanie hmotnej dávky 

D) Ostatné informácie 

E) Oznámenie o zastavení dávok 

F) Potvrdenie o bezinfekčnosti( nepandemické obdobie) 

F1)Potvrdenie o bezinfekčnosti ( obdobie COVID-19 k 1.9.2021) 

F2)Potvrdenie o bezinfekčnosti( obdobie COVID-19 k 1.9.2021) 

G) Prihlásenie na krúžky 

H) Záznam o registrovanom úraze 

I)  Súhlas- osobné údaje 

J)  Splnomocnenie- prebratie 

K) Pedikulóza 

L) Informovaný súhlas 

M)Vyjadrenie zákonného zástupcu 

N1) Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku( neprítomnosť celý kalendárny 

mesiac) 

N2) ) Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku( prerušenie dochádzky) 

O) Žiadosť o prerušenie dochádzky 

P) Žiadosť o predčasné zaškolenie( zaradenie na povinné predprimárne 

vzdelávanie) 

R) Žiadosť o predĺženie dochádzky 

R1)Informovaný súhlas zákonného zástupcu na pokračovanie v plnení PPV 

S) Žiadosť o ukončenie dochádzky 

Š) Usporiadanie dňa v MŠ 

T) Ukončenie poldennej dochádzky 

U) Žiadosť o prijatie do MŠ 

 

 


