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Školský poriadok MŠ podrobnejšie rozvádza tieto časti: 

  

I. Všeobecné ustanovenia, charakteristika materskej školy  

II. Článok 1 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie   

 Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole,                                                                              

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami  
a  ďalšími zamestnancami v škole 

  

 Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy  

 Článok 4 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich 

ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo                                       
násilím  

 

 Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom školy  

III.  Záverečné ustanovenia       

 

 

Prílohy:  
1) Dodatok č. 1 / 2021 o poplatkoch v MŠ 

2)   Prezenčná listina zamestnancov materskej školy, rodičov, oboznámených so školským 
poriadkom MŠ 

3)   Fotokópia dokladu o schválení času prevádzky MŠ zriaďovateľom 
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I. 

Všeobecné ustanovenia 

Školský poriadok  materskej  školy  vydáva  v zmysle § 153, zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov niektorých zákonov,  vyhlášky  Ministerstva školstva SR  č. 

306/2008  Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov, zákona  

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov, 

Pracovného  poriadku pre výchovných a ostatných zamestnancov Spojenej školy s prihliadnutím 

na špecifické podmienky Materskej školy, po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy (radou 

školy) a v pedagogickej rade. 

                                     

Charakteristika materskej školy 

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

senzomotorickej v súlade so ŠkVP. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život 

v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. V školskom 

vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, vlastné zameranie 

materskej školy a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. 

 

Materská škola Kráľovnej pokoja je štvortriedna materská škola a je organizačnou zložkou 

Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. 

 

Hospodári s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu v zmysle  

zriaďovacej listiny zo dňa: 30. 08. 2019 s účinnosťou od 1. 09. 2019 vydanej Rímskokatolíckou 

cirkvou Žilinská diecéza.  

 

Materská škola poskytuje  spravidla celodennú alebo poldennú  starostlivosť  deťom od troch do 

šesť rokov (vo výnimočných prípadoch i deťom mladším).  

Deti sa stravujú v jedálni Spojenej školy, ktorá sa nachádza v jednej budove s MŠ. Deti MŠ majú 

v jedálni vyhradenú samostatnú časť. 

Vnútorné a vonkajšie priestory sú vybavené zariadením primeraným vývinovým osobitostiam 

detí predškolského veku. Záhrada je súčasťou areálu Spojenej školy. Je vybavená pieskoviskom, 

drevenými preliezkami a záhradnými hračkami. 

Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka Spojenej školy.   
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II.  

Článok 1  

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, 
predprimárne vzdelanie, adaptačný pobyt 

 

 
Bod 1 Prijímanie detí 
 
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho 
veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať i mladšie dieťa (od dvoch rokov veku).  
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma podľa § 59 ods. 2 zákona 245/2008 
(školský zákon): 

 dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. 
 
Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len 
„zákonný zástupca”), ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa 
od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie musí obsahovať údaj o povinnom 
očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná. 
Žiadosť sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája pre nasledujúci školský rok. 
 
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky pre nasledujúci školský rok predloží rodič 
riaditeľke materskej školy spravidla do 30. júna. 
O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Pri prijímaní detí do MŠ sa postupuje v zmysle § 59 školského zákona a § 3 vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 308/2009 
Z. z.). 
Do MŠ sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Deti po 
dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a 
iné potrebné podmienky. 
Miesto a čas podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so 
zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla                            
od 30. apríla do 31. mája. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky 
prijímania detí do MŠ. Žiadosti o prijatie do MŠ môžu  však rodičia podávať v priebehu celého 
roka. Žiadosť podáva a teda aj podpisuje buď jeden, alebo obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Ak  riaditeľka MŠ dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá 
právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada rodiča, ktorému je dieťa zverené do výlučnej 
osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do MŠ. 
Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka MŠ a po prerokovaní s pedagogickou radou 
školy zverejní na viditeľnom mieste. 
O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka MŠ po vyjadrení príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a 
dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného 
lekára a informovaného súhlasu zákonného zástupcu (§28, §59 školského zákona). 
Ak riaditeľka MŠ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že 
vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré 
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sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa MŠ a 
písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému 
zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu 
vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§28 ods.13 zákona 
245/2008). 
Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže 
predchádzať adaptačný pobyt po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu 
sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej 
schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka MŠ po prerokovaní so 
zákonným zástupcom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky 
dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas, alebo ukončení tejto dochádzky na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu. 
V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom 
stave dieťaťa 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. 

Zákonní zástupcovia dieťaťa sú povinní informovať MŠ o prípadných zdravotných problémoch 
dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 
a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona 245/2008) a ak tak neurobia, riaditeľka MŠ 
po nástupe dieťaťa do MŠ a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi 
k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene 
formy výchovy a vzdelávania (§ 108 zákona 245/2008) príp. či pristúpi, po predchádzajúcom 
upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do 
MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že MŠ nie je 
schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu 
a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. 

Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa ako aj o určení formy výchovy a vzdelávania 
(celodenná, poldenná, niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na 
výchove a vzdelávaní) dôsledne sa preskúmajú všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať 
vplyv na rozhodnutie. 

 
Riaditeľka môže rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa 
(v súlade s § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pri 
závažnom porušovaní školského poriadku, ktorým je: 

- neuhrádzanie poplatku za stravu k dátumu splatnosti, 
- neuhrádzanie mesačného poplatku k dátumu splatnosti, 
- nerešpektovanie a porušovanie hlavných zásad výchovného pôsobenia školy. 

 
Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, 
tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas 
školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita 
jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín 
preradenia riaditeľka osobne. Zaradenie dieťaťa do triedy MŠ na začiatku roka  a preradenie 
dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. 
Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií 
príslušných tried. 
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Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je: 
18 v triede pre 2 až 3 – ročné deti, 
20 v triede pre 3 až 4 – ročné deti, 
21 v triede pre 4 až 5 – ročné deti, 
22 v triede pre 5 až 6 – ročné deti, 
21 v triede pre 2 až 6 – ročné deti. 
Na základe rozhodnutia RÚVZ je kapacita materskej školy 94 detí. 
Ak sa do triedy zaradí dieťa ktoré k 20. októbru školské roka nedosiahlo 3 roky, podľa 
rozhodnutia riaditeľky školy môže sa znížiť najvyšší počet detí v triede o jedno dieťaťa. 

Do jednej triedy sa môžu prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a to mentálne, zmyslovo alebo telesným postihnutím, deti s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa so 
zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé 
zdravotne znevýhodnené dieťa (§28 ods. 12 zákona 245/2008). Výkonom práv začleneného 
dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva 
ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. 

 
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá 
riaditeľka spravidla do 30. júna príslušného kalendárneho roka. 
Priebežne (v priebehu školského roka) sa prijímajú deti vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita. 
V rozhodnutí  o prijatí  dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa 
v MŠ, ktorý nesmie trvať dlhšie ako 3 mesiace.  
V triede so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa 
presiahnuť 3 mesiace,  ale nesmie byť dlhší ako jeden rok.  
O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a po vyjadrení všeobecného lekára pre deti 
a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.         
  
Prihlášku do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľa MŠ alebo iného pedagogického 
zamestnanca priamo v MŠ, prípadne stiahnuť z web stránky školy www.sskp.sk. 
Podľa § 29 ods.7 zák. č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve v platnom znení  
zmeny v osobných údajoch detí a v osobných údajoch identifikujúcich zákonných zástupcov 
detí (zmena stavu, adresy, zamestnania, tel. čísla, zdravotná poisťovňa atď.) oznámi rodič 
bezodkladne triednej učiteľke. 
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru 
vzdelávania v MŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 
predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom 
jazyku). Toto osvedčenie vydáva MŠ na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu 
zariadenia. 
 
Bod 2 Adaptačný pobyt 
Adaptačný pobyt je v súlade s platnou legislatívou v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. 
o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z., §3, ods.3. v znení: 
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom 
zákonný zástupca dieťaťa privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac 4 
hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje 
riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa po dohode zákonného 

http://www.sskp.sk/
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zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej 
schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť 
o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu. Kritéria možnosti prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ po ukončení 
adaptačného obdobia v MŠ: 

1. Dieťa ani po troch mesiacoch navštevovania MŠ nie je adaptované na prostredie 
a deti v triede - prejavuje časté stavy úzkosti, je plačlivé, odmieta stravu, pri príchode 
do MŠ bráni odchodu rodiča a po jeho odchode je rozrušené. 

2. Nezapája sa do činností pod vedením učiteľky, nerešpektuje ju, nespolupracuje, 
prejavuje známky agresivity voči učiteľkám i zamestnancom MŠ. 

3. Svojim konaním narúša činnosti ostatných detí a ich zdravie tým, že im fyzicky 
ubližuje. 

 
Bod 3 Diagnostický pobyt                                                                       
Deti so špeciálno-výchovnými potrebami sa môžu prijať na diagnostický pobyt. V tomto čase MŠ 
spolupracuje s CPPP, pedagogickí zamestnanci pozorujú dieťa, jeho prejavy v kolektíve, vedú 
písomne záznamy z pozorovania a zistených skutočností, spolupracujú s CPPP a na základe ich 
odporúčania riaditeľka MŠ rozhodne o predĺžení diagnostického pobytu dieťaťa alebo jeho 
ukončení. 

 

Článok 2  
 

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s  
pedagogickými zamestnancami a  ďalšími 

zamestnancami MŠ 
 

Bod 1 Dieťa má právo na:  
a) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v   

MŠ, 
b) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom 
c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom zákonom 
d) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
e) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 
h) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému  

a sexuálnemu násiliu, 
i) právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho  výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
j) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím    

foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných 
podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 

k) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu 
 
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na  území Slovenskej republiky a deťom žiadateľom o 
azyl a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie  
v MŠ za tých istých podmienok, ako občanom Slovenskej republiky.  
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Bod 2 Dieťa je povinné:  

a)   neobmedzovať svojím konaním práva ostatných zúčastňujúcich sa výchovy  
a vzdelávania, 

b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy MŠ, 
c) chrániť pred poškodením majetok MŠ, ktorý škola využíva na výchovu  

a vzdelávanie, 
d) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, 
e) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších zúčastňujúcich strán na výchove a vzdelávaní, 
f) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov MŠ, 
g) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 
 

Bod 3 Zákonný zástupca má právo:  

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali informácie  
a vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade  
s princípmi a cieľmi školského zákona, 

b) oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom 
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
d) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom šk. samosprávy, 
e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 
f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 
g) vybrať pre svoje dieťa MŠ, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa 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 

  
Bod 4  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:  

a) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom, svoje požiadavky predkladať vedeniu školy, triednej učiteľke mimo priamej 
výchovno-vzdelávacej práce detí ( v čase konzultačných hodín, prípadne podľa dohovoru ) 

b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-       
vzdelávacie potreby, 

c) informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 
alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 
a vzdelávania, 

d) oznámiť do 14 dní dôvod neprítomnosti dieťaťa (u predškolákov do 5 dní); ak sú dôvodom 
neprítomnosti mimoriadne udalosti v rodine, dovolenka rodiča... a nie choroba dieťaťa, pri 
opätovnom nástupe predloží  zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia  

e) ak je dôvodom neprítomnosti dieťaťa ochorenie, ktoré trvá dlhšie ako 5 po sebe 
nasledujúcich vyučovacích dní, predloží zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie 
o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa (nesmie byť staršie ako 1 deň), prípadne lekárske 
potvrdenie 

f) ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je rodič povinný riaditeľke MŠ 
oznámiť dôvod neprítomnosti písomne, telefonicky alebo osobne a pri opätovnom nástupe 
predložiť lekárske potvrdenie, alebo vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré budú slúžiť 
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tiež ako doklad k odpusteniu úhrady príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy za 
príslušný mesiac 

g) rešpektovať, že počas pobytu v MŠ 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 MŠ a detí prijatých do MŠ).  

h) zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na 
sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej 
školy,  

i) pravidelne uhrádzať príspevky  

j)  

Bod 5  Príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ 
 
V zmysle Dodatku č. 1 / 2019 o poplatkoch v MŠ zo dňa 30. 8. 2019 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v súlade s ods. 3 § 28 zákona a § 
140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej RKC Žilinská diecéza, je 
zákonný zástupca dieťaťa povinný: 
-  pravidelne uhrádzať príspevky na stravovanie  
-  pravidelne  uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ  
 
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  
a vzdelávaní (školským zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z.  
o životnom minime, v platnom znení. 
 
Tieto príspevky sa uhrádzajú vždy do 15. dňa v kalendárnom mesiaci úhradou na účet Spojenej 
školy: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 
 
Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko dieťaťa a skratku MŠ. 
 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v  školách sa neuhrádza za dieťa:  

a) ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu, 
d) ktoré má prerušenú dochádzku v MŠ na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred  
zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci), 

e) ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a) až d) zriaďovateľ MŠ vráti 
alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe žiadosti rodiča (aj 
ústnej). 

 
Príspevok za stravu sa uhrádza v termínoch uvedených vedúcou Školskej jedálne na účet:  
SK38 0200 0000 0000 6093 2432 
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Pokyny k platbe sú na webovej stránke MŠ, v časti školská jedáleň   
 
V prípade, že rodič viac krát neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ 
môže po tom, ako na túto skutočnosť upozornila rodiča, rozhodnúť o ukončení dochádzky 
dieťaťa do MŠ.   

 
 
 

Bod 6  Špecifické prípady – počas súdnych procesov 

a) počas procesu konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude MŠ 
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 MŠ aj ho z nej 
vyzdvihnúť), 

b) riaditeľka MŠ, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci MŠ budú počas prebiehajúceho 
konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať 
neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa a v prípade 
potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od MŠ vyžiada, 
obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov a na žiadosť ani jedného 
z rodičov neposkytnú hodnotiace stanovisko, 

c) v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude MŠ rešpektovať nič iné ako 
rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je 
dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa (pričom MŠ 
rešpektuje skutočnosť, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je 
viazaná na právoplatnosť, čím chráni a zabezpečuje práva oprávneného pred suspenzívnymi 
účinkami riadneho opravného prostriedku – odvolania; uznesenie o predbežnom opatrení sa 
stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; aj 
napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú 
zachované ), 

d) v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý 
zastupuje dieťa v bežných veciach, budú poučení rozvedení rodičov o tom, že MŠ bude riešiť 
všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných 
veciach (napr. každodenná príprava dieťaťa do MŠ, zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) 
zastupovať. 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými 
mravmi, a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, 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 o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 
zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Bod 7  Povinnosti učiteľa: 
 

https://sskp.edupage.org/text6/
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Okrem práv a povinností uvedených v Pracovnom poriadku zamestnancov školy, v pracovnej 
náplni, pedagogický zamestnanec: 
a) sleduje oznamy na tabuli, 
b) ak vo výnimočných prípadoch učiteľ musí opustiť pracovisko v pracovnom čase, je povinný to 

oznámiť riaditeľovi školy, 
c) je povinný viesť evidenciu dochádzky detí a ranný filter, ktorý vykonáva každodenne 

a postupuje v súlade so zákonom 355/2007 Z.z. zákon o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - §24, odst. 6,7,8,9 

d) po skončení svojej zmeny skontroluje priestory svojej triedy, spálne (čistota, a úprava), 
e) osobne sa pripravujú na výchovný a vzdelávací proces, pripravuje učebné pomôcky 

a materiál, vedie pedagogickú dokumentáciu školy, stará sa o sklady učebných pomôcok, 
zúčastňuje sa na mimoriadnych radách zvolaných riaditeľom školy, na združeniach rodičov  a 
pod. 

f) vykonáva dozor nad deťmi počas ich účasti na rôznych kultúrnych a športových podujatiach, 
pri vychádzkach, výletoch – organizovaných mimo priestoru školy. 

 

Bod 8  Riadenie, plánovanie a dokumentácia MŠ 
a) Na začiatku školského roka vypracuje riaditeľka MŠ v spolupráci s učiteľkami plán hlavných 

úloh a mesačných aktivít na celý školský rok. 
b) Pedagogické a pracovné otázky sa riešia na pedagogických a prevádzkových poradách. 
c) Riaditeľka a pedagogickí zamestnanci MŠ zodpovedajú za pravidelnú kontrolu plnenia úloh 

zamestnancov MŠ,  ŠkVP a za jeho vyhodnotenie na  konci školského roka. 
d) Pg. zamestnanci sa každý deň pripravujú na výchovno-vzdelávací proces, pripravujú si 

týždenné plány, pomôcky a pod. 
e) Denne vedú prehľad o dochádzke detí. 
f) O každom dieťati vedú osobný spis dieťaťa. 
g) Plnenie cieľov výchovy a vzdelávania sa každý deň zapisuje do triednej knihy. 
 

 

Článok 3  

Prevádzka a vnútorný režim MŠ  

Bod 1  Organizačná štruktúra a harmonogram 
 
Riaditeľ MŠ:  Ing. Anastázia Strečková 
Konzultačné hodiny pre rodičov:  
Riaditeľka MŠ:  od 11.30 – 12.30 (v prípade potreby  na požiadanie rodičov aj v inom čase) 
Triedni učitelia:  každý druhý týždeň podľa rozpisu a prac. doby triednych učiteliek, prípadne na 
základe dohovoru s rodičom – viď. rozpis pracovnej doby 
 
MŠ sa prevádzkuje celoročne v pracovných dňoch. 
Prevádzka MŠ je na začiatku školského roka prerokovaná s  Radou školy, rodičmi 
a zriaďovateľom MŠ.  
MŠ  je spravidla v prevádzke  počas pracovných dní  v čase:  od 6.30  do 16.00 hod. V čase od 
6.30 do 7.00 hod. prevádzku zabezpečuje jeden pg. zamestnanec podľa vopred vypracovaného 
rozpisu pracovného času. O 7.00 hod. si deti preberajú na triedy pg. zamestnanci, ktorí majú 
v ten deň rannú službu - na základe písomného zoznamu a podpisu o prevzatí. 
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Prevádzka počas letných prázdnin:  
Spôsob prevádzky navrhne riaditeľka MŠ s ohľadom na počet detí prihlásených na dochádzku do 
MŠ počas prázdnin. Po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí predloží plán prerušenia 
prevádzky zriaďovateľovi. Prerušenie prevádzky MŠ v čase letných prázdnin po dohode so 
zriaďovateľom oznámi riaditeľ školy oznamom spravidla 2 mesiace vopred. 
V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov na 4 – 6 týždňov. V 
tomto čase prevádzkoví zamestnanci vykonávajú upratovanie a dezinfekciu priestorov. 
Pedagogickí a ostatní zamestnanci si v tomto čase čerpajú riadnu dovolenku, náhradné voľno.  
Pri obmedzení prevádzky v niektorých triedach (chorobnosť detí, chorobnosť pedagogických 
zamestnancov, školenia...) bude deťom zabezpečená výchovno--vzdelávacia činnosť spájaním 
detí v náhradných triedach tak, aby bol zabezpečený pedagogický proces a bezpečnosť detí. 
V čase vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená na čas, ktorý bude vopred písomne 
prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si 
zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno. 
V čase jarných prázdnin prevádzka MŠ nebude prerušená, pri zníženom počte detí sa aktuálne 
obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried. 
Riaditeľka MŠ môže mimoriadne prerušiť prevádzku MŠ zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú 
zdravie detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku, a to po predchádzajúcom 
prerokovaní so zriaďovateľom. O prerušení prevádzky neodkladne informuje zákonných 
zástupcov detí, pritom súčasne vykoná nevyhnutné dostupné opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia detí a na ochranu majetku. 
 

Bod 2  Organizácia tried MŠ 

Vekové zloženie detí 
1. trieda:  24 detí  /4 - až - 6 ročné deti/  
2. trieda:  23 detí  /2 - až - 4 ročné deti/ 
 
Deti do jednotlivých tried zaraďuje na  začiatku školského roka riaditeľ MŠ, spravidla podľa veku, 
tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried stanovených 
RÚVZ v Žiline. 
Počas školského roka môže preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých 
tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia osobne. 
Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je 
konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii 
príslušných tried. 

 
Triedny učiteľ 
Riaditeľ školy určí pre každú triedu v MŠ triedneho učiteľa. Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť 
a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; 
spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými 
zamestnancami. Zákonným zástupcom detí poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. 
Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 
spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami MŠ, všeobecným 
lekárom pre deti a dorast s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva 
a prevencie a riaditeľkou MŠ. 
 

PREHĽAD O USPORIADANÍ DENNÝCH ČINNOSTÍ V MŠ 
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Bod 3   DENNÝ PORIADOK 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto 
formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku 
uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Pri organizácii jednotlivých činností má pg. 
zamestnanec vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. 
Pg. zamestnanec počas aktivít odchádza z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne 
potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegu, príp. iného zamestnanca školy. 
 

Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 16.00 hod.  
 
630 – 800 Schádzanie detí v 1. triede: ranný filter pri vstupe dieťaťa do triedy, hry a  
                        činnosti  prispôsobené voľbe detí a vyplývajúce z danej situácie. 
800 – 845 Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenie, 

spoločné hry – už na svojej triede. 
845 – 915 Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu – hygiena, desiata. 
915 – 1100 Zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí  

                          Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, 
pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave; hry 
v záhrade – pohybové, so spevom, hry v pieskovisku, so záhradným náradím, 
náčiním, hračkami, voľné hry.                                                                             

1100 – 1145 Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu – hygiena, príprava na obed,  
                         obed. 
1145 – 1400 Príprava na odpočinok ( hygiena, prezliekanie do pyžama, ) – literárne,  
                        hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok ( v starších vekových skupinách  

postupné skracovanie odpočinku). Predškoláci v čase od 1300 – 1430 majú  
krúžkovú činnosť, v tomto čase za bezpečnosť detí zodpovedá pg. zamestnanec, 
ktorý krúžok vedie. Preberanie detí sa uskutočňuje na základe zoznamu detí 
a podpisu odovzdávajúceho a preberajúceho pg. zamestnanca. 

1400 – 1430 Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu, olovrant. 
1430 – 1545 Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity. Hodnotenie dňa. 
             V letných mesiacoch druhý pobyt vonku. 
1545 – 16.00 Sústredenie detí v určenej triede: hry a činnosti podľa výberu detí. 
 
Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v triedach je spracované vo forme 
denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na vstupnom 
schodišti do MŠ a v šatni detí. 
Ráno sa deti schádzajú od 6.30 do 7.00 v jednej triede a do svojich tried sa rozdeľujú  
od 7.00 hod., na základe písomného záznamu o prevzatí detí, ktorý je podpísaný pg. 
zamestnancom, ktorý deti prevzal.   
Rodič alebo ním poverená osoba zodpovedá za dieťa pri nástupe  do MŠ, zodpovedá za jeho 
bezpečnosť, pokiaľ ho osobne neodovzdá pg. zamestnancovi a zároveň informuje triedneho 
učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa. 
 
Bod 4  Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ 

V zmysle § 24 ods. 6, ods. 7, ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.  v predškolskom zariadení môže byť 
umiestnené len dieťa, ktoré:  
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, 
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 
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c) nemá nariadené karanténne opatrenia 
 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá 
rodičovi, poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa 
zverené na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,31) alebo osobe, ktorá má 
záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti podľa osobitného 
predpisu26) (ďalej len „zástupca dieťaťa“), ošetrujúci lekár. Potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom 
dieťaťa do predškolského zariadenia. /je na prihláške/ 
 
Skutočnosti uvedené v odseku 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca 
dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa 
pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v 
predškolskom zariadení dlhšej ako päť dní. 
 
Prevádzkovateľ predškolského zariadenia je povinný: 
a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, 

zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do zariadenia, 
b) zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa 

podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim 
lekárom, 

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho 
prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa. 

 
Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, 
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca vyhlásením o bezinfekčnosti prostredia (ktoré nesmie byť 
staršie ako jeden deň), alebo lekárskym potvrdením. 
 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predkladá zákonný zástupca aj pri prvom nástupe 
dieťaťa do MŠ (väzba na § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 

  pozn.: je teda potrebné rozlišovať, kedy sa požaduje potvrdenie od lekára o zdravotnej 
spôsobilosti – musí byť súčasťou prihlášky o prijatie dieťaťa do MŠ a kedy vyhlásenie 
o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa. 

 
 
Bod 5   Preberanie detí z MŠ (§ 7 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení zmien a doplnkov) 

a) Dieťa od rodičov preberá pg. zamestnanec, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až  
po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pg. zamestnancovi, ktorý ho 
strieda v práci. Preberanie detí medzi pg. zamestnancami je možné len písomne na základe 
aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho. 

b) Pg. zamestnanec nesmie prijať dieťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie 
do MŠ – u dieťaťa sa prejavujú znaky ochorenia: má teplotu, zažívacie a črevné problémy – 
zvracanie, hnačka, ak je prítomná voš vlasová a príznaky iných infekčných a prenosných 
ochorení. Ak dieťa v priebehu dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu 
od ostatných detí, zabezpečí dozor z radov ďalších pedagogických zamestnancov a informuje 
zákonného zástupcu dieťaťa. Dozor nad dieťaťom môže v danom prípade vykonávať aj 
nepedagogický zamestnanec. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355#f3437521
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355#f3437516
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c) Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže rodič splnomocniť svoje ďalšie maloleté dieťa  
nie mladšie ako 10 rokov (Vyhláška 306/08 o MŠ v znení zmien a doplnkov, § 7 ods. 8 ), 
alebo inú, pedagogickým zamestnancom známu osobu.  

d) Ak rodič poverí prevzatím dieťaťa z MŠ osobu, ktorá nie je uvedená v splnomocnení alebo 
telefonicky neinformuje kto dieťa preberie, pg. zamestnanec jej dieťa nevydá.   

e) Ak pg. zamestnanec dieťa od rodiča nepreberie (rodič privedie dieťa iba do areálu MŠ   
za bránu alebo len do šatne) a dieťa do triedy nepríde, pg. zamestnanec nie je zaň 
zodpovedný. 

f) Otázky týkajúce sa stravovania prejednáva rodič s vedúcou ŠJ pri Spojenej škole.  
g) Sťažnosti, oznámenia a podnety k práci MŠ sa podávajú riaditeľke školy. 

 
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred – najneskôr do 14.00 hod. deň 
vopred. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. 
 
Rodič preberá dieťa v čase od 12.00  do 12.30 alebo od 14.30 do 16.00 hod. Ak rodič potrebuje 
dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať tr. učiteľa. 
V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob 
stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.  
V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené 
preberanie detí, je potrebné o tom (fotokópia úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ, 
ktorá následne informuje tr. učiteľa. Pri zastupovaní na triedach sú o tejto skutočnosti 
informovaní aj ostatní pg. zamestnanci MŠ.  
Ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z MŠ do času 
ukončenia prevádzky MŠ, MŠ bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie 
na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac osôb, ktoré 
by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme 
dieťa, bude MŠ 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 služobného času zamestnancov. 
V prípade, ak má MŠ 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 MŠ 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. 

 
 
Bod 6  Styk s rodičmi 
Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí z MŠ – tak aby nenarušoval VVČ, tiež 
formou stretnutí RZ, triednych aktívov, konzultačných hodín – osobným pohovorom alebo 
prostredníctvom oznamov. Svoje požiadavky rodičia predkladajú vedeniu školy alebo triednym 
učiteľom. 
Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúceho 
pg. zamestnanca až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou 
osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušného pg. 
zamestnanca, alebo riaditeľky MŠ. 
Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie 
žiadnym cudzím osobám / zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov/. 
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Telefónne čísla rodičov budú použité len v prípade súrneho kontaktu, napr. ochorenie, úraz 
dieťaťa a pod. 
Na začiatku šk. roka rodič dáva písomný súhlas na používanie osobných údajov dieťaťa  
pre interné spracovanie  do školského registra, na použitie osobných údajov a fotografií dieťaťa 
na internetovej stránke Spojenej školy a na účasť dieťaťa na exkurziách, športových aktivitách  
a školských výletoch organizovaných MŠ podľa plánu školy. 
Rodičom, prípadne zákonným zástupcom detí sa poskytuje pedagogické poradenstvo denne 
v čase od 11.30 do 12.30 hod. riaditeľkou školy a podľa rozpisu triednymi učiteľkami, prípadne 
v inom čase podľa dohody.  Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne 
pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme 
sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý 
bol rodič v minulosti upozornený. Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom 
odporučiť aj pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického 
pôsobenia na dieťa.   

 

Bod 7  Organizácia v šatni 

a) Do šatne majú rodičia voľný prístup.  
b) Pri prezliekaní detí a ukladaní vecí do skriniek v šatni rodičia v spolupráci s učiteľmi vedú deti 

k samostatnosti a poriadkumilovnosti. 
c) Za poriadok v skrinkách  a prinesené vlastné hračky detí zodpovedajú rodičia, za estetickú 

úpravu šatne zodpovedajú pedagogickí zamestnanci, za čistotu upratovačka. 
d) Pri prezliekaní na pobyt vonku pomáha v mladšej a strednej skupine deťom pg. zamestnanec  

a upratovačka, v najstaršej vekovej skupine pomáha deťom pg. zamestnanec podľa potreby. 
e) Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále 

pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. 

f) Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie do 
triedy sú rodičia povinní zabezpečiť deťom pevnú a bezpečnú obuv a taktiež i na pobyt 
vonku. 

g) Neprípustné je riešenie detských konfliktov slovným alebo fyzickým napádaním dieťaťa  
zákonným zástupcom iného dieťaťa – sťažnosť svojho dieťaťa je zákonný zástupca povinný 
prerokovať najskôr s triednou učiteľkou. 

h) Hlavný vchod sa  uzatvára o 8.00 hod., vstup je umožnený na zazvonenie na telefón, 
ktorého číslo sa nachádza pri vstupných dverách. 
 

Bod 8  Organizácia v umyvárni 
Každá trieda má svoju vlastnú umyváreň a WC. Každé dieťa má svoj vlastný uterák zavesený 
na háčiku označenom pridelenou značkou dieťaťu. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú 
podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá upratovačka. 

 Deti chodia do umyvárne a do WC spoločne len v prítomnosti pg. zamestnanca, v prípade  
potreby individuálne. V umyvárni sa deti učia základným hygienickým návykom 
a sebaobsluhe.  

 Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni (zatvorenie vody, spláchnutie WC 
a dodržanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov) zodpovedá  pg. 
zamestnanec príslušnej triedy.  

 Každé dieťa má vlastný  hrebeň v hrebenári v spálni, príp. v triede, ktorého čistotu 
sleduje upratovačka a čistí podľa potreby. 
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Zákonní zástupcovia detí  vstupujú do detskej umyvárne a WC len  v nevyhnutnom prípade a 
to iba za prítomnosti a so súhlasom personálu MŠ, inak je ich prítomnosť zakázaná!    
  
 
 

Bod 9  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 program  v  jedálni  zodpovedá riaditeľka a pg. zamestnanci MŠ. 
Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere 
pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Pg. zamestnanec deti podľa želania rodičov 
dokrmuje, nenásilne usmerňuje. Nenúti ich však jesť. Podľa vyspelosti detí sa pg. zamestnanec 
rozhodne k podaniu kompletného príboru. 
Deti 5 – 6 ročné používajú samostatne kompletný príbor. V závislostí od zručností detí sa umožní 
používanie kompletného príboru aj mladším deťom. 

Zákonný zástupca dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie (ak sú v zariadení školského stravovania vytvorené vhodné 
prevádzkové podmienky, napr. osobitné skladovanie, osobitné zohrievanie donesenej stravy) 
môže zabezpečiť stravovanie dieťaťa individuálnou donáškou diétnej stravy. Zákonný zástupca 
dieťaťa v zmysle § 8  ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z .predloží  od ošetrujúceho 
lekára písomné posúdenie, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie a žiadosť 
riaditeľke MŠ. 

Sťažnosti rodičov, týkajúce sa stravovania detí sa predkladajú riaditeľke ŠJ a riaditeľke školy. 
 

Jedlo  sa  podáva v  troch etapách: 

Desiata: 8.45 – 9.00 ( 1. trieda )  

                       9.00 – 9.15 ( 2. trieda )  

Obed:                 11.00 – 11.15 ( 1. trieda ),  

  11.15 – 11.30 ( 2. trieda ), 

Olovrant:  14.00 – 14.15 ( 1. trieda ), 

  14.15 – 14.30 ( 2. trieda ),  

Ak dieťaťa  ochorie a zákonný zástupca  neodhlási dieťa včas zo stravy, môže si obed v prvý deň 
ochorenia dieťaťa prevziať do obedára v čase od 11.00 hod. – do 12.45 hod.  

 

Bod 10   Pitný režim 
Deťom je v priebehu celého dňa umožnený voľný príjem tekutín – čistá nezávadná voda izbovej 
teploty, ovocný čaj, ovocné šťavy..., ktoré majú pripravené v uzatvorených nádobách na pitný 
režim na triede, príp. u p. školníčky (malé deti), na pobyt vonku zabezpečuje pitný režim ŠJ a pg. 
zamestnanec, ktorý je zodpovedný za pitný režim v čase PV. Voda, čaj, ... sa vynáša  
v termonádobe s kohútikom. 
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Bod 11   Pobyt detí vonku 

Počas pobytu vonku je pg. zamestnanec povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú 
činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich 
zdravia v zmysle záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Jednotlivé triedy podľa 
možnosti využívajú rôzne plochy určené na pobyt vonku, a tým predchádzajú veľkému množstvu 
detí na jednej ploche. 

a) Pobyt detí na  školskom dvore trvá spravidla 1,5 - 2  hodiny a podľa počasia a ročného  
obdobia i v popoludňajších  hodinách. Ak je nepriaznivé počasie (-10 ºC, silný nárazový 
vietor, silný dážď), deti von nevychádzajú. V prípade daždivého počasia sa uskutočňujú hry 
a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity v triede. 

b) Pg. zamestnanec pri príchode na dvor skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa 
potreby odstráni prípadne zabezpečí odstránenie nebezpečných predmetov  p. školníkom, 
zabezpečí oddelenie cesty školským areálom zastavovacími kužeľmi. Zvýšenú pozornosť 
bezpečnosti deťom venuje pri vykladaní a odkladaní hračiek , náradia, náčinia ..., ktoré bude 
pri pobyte vonku potrebovať. 

c) Rodičia nemôžu z bezpečnostných dôvodov od pg. zamestnanca žiadať,  aby dieťa počas  
pobytu vonku zostávalo  samé v triede. 

d) V každom ročnom období zabezpečia rodičia dieťaťu primerané oblečenie na pobyt vonku (v 
zimnom období predovšetkým nepremokavé a teplé oblečenie, náhradné rukavice, v letnom 
období vhodnú pokrývku hlavy proti úpalu, príp. slnečné okuliare a vhodnú obuv pre hry na 
šk. dvore a v pieskovisku). V letných mesiacoch majú v plnej miere zabezpečený pitný režim. 

e) V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 
15.00 hod. obmedzuje na minimum.  

f) Pri akciách mimo školy zabezpečujú dozor vždy dvaja pg. zamestnanci ( vyhláška 306/08 
o materskej škole v znení zmien a doplnkov, § 4 odst. 4, 6, 7). 

g) Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 4 do 5 rokov alebo 
22 detí starších ako 5 rokov. S triedou detí mladších ako 3 roky a detí vo veku  
od 3 do 4 rokov sa uskutoční vychádzka len v  prítomnosti dvoch pracovníkov. 

h) MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový 
výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po 
dohode so zriaďovateľom.  

i) Pri organizovaní akcií mimo objektu školy (okrem vychádzky) treba osobitnú pozornosť 
venovať preprave detí, zabezpečiť školenie BOZP zúčastnených osôb, vyhotoviť písomný 
záznam a doložiť písomný súhlas rodičov detí. 

j) O spôsobe prepravy rozhoduje riaditeľka MŠ. 
k) Pred pobytom na školskom dvore, dopoludnia i popoludní upratovačka  priebežne 

skontroluje stav vybavenia a čistoty dvora – ochrana pred úrazom 
l) Po príchode rodiča a vyzdvihnutí dieťaťa z MŠ môže rodič s dieťaťom ostať na školskom 

dvore, za bezpečnosť a bezpečné správanie dieťaťa však zodpovedá v tomto prípade rodič. 
 
 
Bod 12   Vychádzky 
Na vychádzke ide jeden pg. zamestnanec vpredu, druhý posledný – vždy s prvou a poslednou 
dvojicou detí. Prvá a posledná dvojica detí má oblečenú dopravnú vestu. Pri prechádzaní cez 
cestu sa pg. zamestnanci vždy riadia zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Jeden vždy 
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dáva znamenie vodičom - používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvý 
a odchádza posledný. 
 
 
 
 
Bod 13   Organizácia v spálni 
Počas popoludňajšieho odpočinku dbá pg. zamestnanec na primerané oblečenie detí (pyžamo), 
ktoré si pravidelne každé dva týždne, prípadne podľa potreby berú na pranie domov. Pranie 
posteľnej bielizne a uterákov je zabezpečované práčovňou.  
a) Pg. zamestnanec zabezpečí pravidelné vetranie miestnosti tak, aby neohrozovalo zdravie 

detí, od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú 
potrebu spánku tak, aby nerušili odpočívajúce deti. 

b) Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. 
c) Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So 

staršími deťmi, najmä 5 – 6-ročnými,  zvyšnú časť odpočinku venujú pokojnejším hrám a 
výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, 
občasnému pozeraniu detských filmov atď. 

d) Počas odpočinku detí si pg. zamestnanec, ak je možnosť doplňuje triedne písomnosti, 
pripravuje pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru. 

e) V prípade zníženia počtu detí na triedach, náhlej neprítomnosti učiteľky (ochorenie, 
dovolenka...) sa deti budú na triedach spájať tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť detí. 

f) V letnom období sa čas spánku podľa potreby detí skracuje. MŠ má dve spálne ktorú sú vo 
vyhradenej časti každej z dvoch herní.  

g) Predškoláci prihlásení na krúžkovú činnosť oddychujú do 13.00, potom si ich na základe 
zoznamu prevezmú pg. zamestnanci vedúci krúžok. Preberanie a odovzdávanie detí sa 
uskutočňuje na základe podpisu pg. zamestnanca a zoznamu prevzatých detí. 

 
Bod 14   Krúžková činnosť  
V MŠ si môžu rodičia písomne prihlásiť svoje dieťa na krúžok, ktorý prebieha v popoludňajších 
hodinách - spravidla v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod.. Krúžkovej činnosti sa zúčastňujú deti 
z 1. a 2. triedy na základe prihlášky a informovaného súhlasu zákonného zástupcu a po odbornej 
stránke ju zabezpečujú pg. zamestnanci Spojenej školy. Čas od 12.15 – 13.00 je vymedzený na 
oddych pre deti, ktoré sa krúžkovej činnosti zúčastňujú. Čas od 12.00 – 14.25 je vymedzený na 
oddych a individuálnu činnosť detí, ktoré sa krúžkovej činnosti vo vymedzených dňoch 
nezúčastňujú. 
Krúžkovú činnosť po odbornej stránke zabezpečuje pg. zamestnanec školy, na základe 
informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 
MŠ zabezpečuje krúžky každý rok podľa svojich možností a potrieb školy. 

Rodič si dieťa prihlási písomne. Deň a hodina bude oznámená rodičom na nástenke pre rodičov.  
Vedúci pg. zamestnanci jednotlivých krúžkov si preberajú deti na základe informovaného 
súhlasu rodiča od pg. zamestnanca len písomne, na základe aktuálneho zoznamu detí 
s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho. Vedúci pg. zamestnanec krúžku v plnej miere 
zodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí počas trvania krúžkovej činnosti! 
 

Bod 15   Organizácia na schodoch 

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa spôsobom, že pri 
hromadnom presune po schodisku si pg. zamestnanec zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri 
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chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri chôdzi nahor pg. zamestnanec vystupuje prvý a pri schádzaní 
zostupuje tiež prvý, pričom na medziposchodí zastavením si kontroluje deti, upozorňuje a dbá 
aby deti zo schodov neskákali. 
 
 
  
Bod 16   Organizácia ostatných aktivít: 
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu školy a informovaného súhlasu zákonného 
zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby 
detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie 
pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou 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.  
Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné 
prostriedky. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia. 
 
 
Bod 17   Úsporný režim chodu MŠ 
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, v prípade nízkej dochádzky detí do MŠ z dôvodu 
zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch alebo v čase čerpania prázdnin ZŠ, riaditeľka 
môže rozhodnúť o spájaní tried alebo so súhlasom zriaďovateľa a rodičov prerušiť prevádzku MŠ 
na dohodnutý čas ( napr. vianočné prázdniny a pod. ). Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky 
najvýhodnejšie. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením 
náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky, prípadne pridelením náhradnej práce.  
 

Bod 18   Obmedzenie, prípadné prerušenie dochádzky 
V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov – napr. chrípková epidémia, detské   
kiahne a pod. sa bude MŠ riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. pokynmi príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Bod 19   Vykonávanie pedagogickej praxe v MŠ 
Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe 
počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky MŠ.  
Riaditeľka školy: 
- poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi 

poučených,  
- oboznámi študentky so Školským poriadkom MŠ a školskou dokumentáciou,  
- zaradí študentky do tried, pridelí im pg. zamestnanca, s ktorým budú vykonávať prax. 

 

Článok 4  

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

Podľa § 7 ods.1 vyhlášky o MŠ za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na 
predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa poľa§ 7 
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ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie 
zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.  
Za dodržiavanie hygienických a bezpečných predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí 
zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 
Pg. zamestnanec MŠ je zodpovedný za vytvorenie pokojnej atmosféry v MŠ, ochranu 
psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné 
metódy výchovy. 
Bod 1  MŠ je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou  
a vzdelávaním povinná:  
1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 
2. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 
3. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov. 
4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo pri výchovno-vzdelávacom procese a pri 

činnostiach organizovaných MŠ. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, 
službukonajúci pg. zamestnanec sa ihneď skontaktuje s rodičmi dieťaťa a dohodne sa na 
ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie 
zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou na náklady MŠ. 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 zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

5. V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, pg. zamestnanec požiada o privolanie rýchlej 
zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov, ktorýkoľvek zamestnanec školy a súčasne dáva 
dieťaťu prvú pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v nemocnici službukonajúci pg. zamestnaec 
sprevádza dieťa až do príchodu zákonného zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov 
a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

6. Oznámenie o úraze podá rodičovi pg. zamestnanec, pri ktorom sa úraz stal a zaeviduje ho  
u riaditeľky školy do knihy úrazov a dá ho rodičovi na podpis. 

7. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho pg. zamestnanec 
obvyklým spôsobom a zaeviduje ho na triede do zošita úrazov. 

8. 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 upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii 
školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

9. Podľa § 24 ods. 6 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného 
zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len 
dieťa, ktoré:  
- je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 
- neprejavuje príznaky ochorenia, 
- nemá nariadené karanténne opatrenie, 

10. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať MŠ, vydá zákonnému  zástupcovi dieťaťa 
všeobecný lekár pre deti a dorast pri podaní prihlášky do MŠ. Zákonný zástupca pred 
prvým vstupom dieťaťa do MŠ predloží potvrdenie od lekára, že je zdravé. 

11. Skutočnosti uvedené v § 24 ods. 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca 
dieťaťa. 

12. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 týždeň.  
13. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred každým vstupom dieťaťa do MŠ, aj  

po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 14 dní.  
a) Ak dieťa počas dňa ochorie, pg. zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a 

informuje rodiča dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu. 
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b) Na vychádzke nemôže mať pg. zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch  
do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri 
činnostiach, ktoré vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca     
MŠ, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako 
tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. 

14. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá pg. zamestnanec. Ak krúžkovú 
činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá     
lektor. 

15. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ktoré 
vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pg. zamestnancov takto:  
a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pg. zamestnanca, 
b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pg. zamestnanca, 
c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pg. zamestnanca, 
d) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu – vyhláška o škole v prírode 
e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pg. zamestnancov a jednej poverenej 

plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona. 
16. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu školy, najviac na jeden deň  

s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením 
teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pg.       
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. Na 
výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť hromadné dopravné 
prostriedky na základe informovaného súhlasu rodičov. 

17. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.  
18. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti  

možnosti použitia deťmi. 
19. Ak pg. zamestnanec zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý 

môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to 
oznámi ihneď riaditeľovi, školníkovi, ktorí ho podľa svojich schopností odstránia, prípadne 
o jeho odstránenie požiada zriaďovateľa.  

 Za dodržiavanie hygienických predpisov a ochranu zdravia detí zodpovedajú pg. 
zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

 V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ riadia 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 Školy sú povinné zabezpečovať v zmysle čl. 19 Dohovoru o právach dieťaťa ochranu 
detí pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo 
zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo 
vykorisťovania, vrátane sexuálneho zneužívania. Vzniknutý problém je oprávnený 
riešiť riaditeľ školy v spolupráci so psychológom, lekárom, CPPPaP a kontaktovať 
príslušný odbor sociálnych vecí . 

 Vo vekovej skupine 2 – 3 ročných detí z hygienických dôvodov sa odporúča nosiť si 
do MŠ náhradné oblečenie (spodnú bielizeň, tričko, pančuchy príp. ponožky...).  

 MŠ nezodpovedá za šperky detí, hračky a veci prinesené z domu! 
 
Pg. zamestnanci nesmú v MŠ deťom podávať žiadne lieky. Podávanie liekov môže realizovať iba 
rodič a to vždy v dohodnutom čase. Ak rodič trvá na podaní lieku pg. zamestnancom, môže to 
urobiť iba písomne. Zodpovednosť za prípadné dôsledky nesie aj vtedy rodič dieťaťa. 
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Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj 
prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 
Pg. zamestnanec je zodpovedný za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v MŠ, ochranu 
psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné 
metódy výchovy. 
V priestoroch školy a školského areálu je prísne zakázané požívať alkoholické nápoje a iné 
psychotropné látky. V priestoroch školy a v areáli MŠ je prísny zákaz fajčenia. 
 
Bod 2  Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí: 
1) MŠ vedie knihu (zošit) evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 
2) Evidencia obsahuje: 

a. meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, 
b. deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu 

došlo, 
c. svedkov úrazu, meno a priezvisko pg. zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase 

vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, 
d. počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, 
e. zdravotnú poisťovňu dieťaťa, 
f. zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. 

3) údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze 
a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

4) Záznam do zošita evidencie úrazov spisuje pg. zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu 
nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je 
možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou školy. 

5) Záznam do zošita evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. 
6) Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (0-3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský 

úraz. 
7) Ak dieťa chýba z dôvodu školského úrazu v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára 

viac  ako 3 dni považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz. 
8) MŠ spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku 

registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pg. zamestnanec, ktorý v čase 
úrazu vykonával 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, pg. zamestnanec, ktorý záznam spísal 

a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného 
zástupcu dieťaťa. 

9) Riaditeľka školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu 
zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku 
úrazovosti na školách. 

10) Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik 
BOZP, a poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. 
- Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy 

v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa. 
 

Bod 3  Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitného ochorenia 
Opatrenia v prípade pedikulózy 

Pedikulóza (zavšivanie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, 
hlavová.  
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Voš detská sa šíri hlavne:  

 pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri 
spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,  

 prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, 
odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v 
šatniach.  
 

Preventívne povinnosti školy: 

 zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov detí navštevujúcich školu, o 
prevencii výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach:  
 zodpovedať za dodržovanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej   

hygieny vrátane:  
- častá výmena osobnej a posteľnej bielizne, 
- pranie bielizne pri vysokých teplotách  
- pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,  

 pravidelné prehliadky vlasov detí,  
 poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd,  
 ihneď informovať  triedneho učiteľa, vedenie školy o výskyte vší u svojho dieťaťa 

za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení. 
  

Bod 4  Postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia - povinnosti  
- v MŠ: 
   Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší ( dieťa sa škriabe, je nekľudné, 

nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámiť túto skutočnosť 
vedeniu školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

   Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobná (v materskej 
škole 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/žiakov, príp. aby ich iné deti nepoužívali. 

   Učiteľka zákonnému zástupcovi odporučí navštíviť príslušného všeobecného lekára pre 
deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov 
zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. Zároveň ho zabezpečí, aby školníčka posteľnú a 
osobnú bielizeň dieťaťa vyprala pri vysokých teplotách, dôkladne vysušila a vyžehlila.  

   Dezinfekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy, 
a to vyvarením (hrebene), resp. postriekaním insekticídnym prípravkom na lezúci hmyz 
(matrace a žinenky) nechať ich  dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia 
a minimálne 3 – 4 dni nepoužívať. 

   Vedenie školy zabezpečí do 48 hodín informovanie všetkých zákonných zástupcov, že v 
škole sa vyskytli vši. Zároveň budú zákonní zástupcovia informovaní o ďalšom postupe s 
cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v 
detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia .  

   Vykonať dezinsekciu v rovnakom čase v celom kolektíve (aj u zdravých členov), v ktorom 
bol výskyt vší zistený t.j. rodina, škola. Informácie o dezinsekčných preparátoch  je 
možné získať u praktického lekára, lekárnika. 

   Zopakovať dezinsekciu po 8 - 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku. 
   Vedenie školy  požiada zákonných zástupcov o súčinnosť, tzn. aby  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 ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.  

   Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že 
dieťa je  spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu. 

   Pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo s individuálnym 
prístupom. 

 
Zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu 
zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť 
považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k 
porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných 
inštitúcií v sociálnej oblasti. 

Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. 

Riaditeľka školy zabezpečí, aby učiteľky denne pri prijímaní dieťaťa do materskej školy zisťovali 
zdravotný stav dieťaťa. 

  
Bod 5  Prevencia a riešenie šikanovania detí v MŠ 

Zamestnanci  a  rodičia  sa  riadia  podľa Metodického  usmernenia  č.7/2007- R  z  28. marca k 
prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. 
 

Podstatnými znakmi šikanovania sú:  
- úmysel  bezprostredne  smerujúci  k fyzickému  alebo  psychickému  ublíženiu druhému, 

- agresia jedného dieťaťa alebo skupiny, 
- opakované útoky, 
- nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

 

Prevencia šikanovania:   
- základným preventívnym opatrením školy je princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie 

netoleruje v žiadnych podobách“,  
- oboznámiť  rodičov  na  rodičovskom  združení  o podstate,  formách a nebezpečných 

dôsledkoch šikanovania – zo strany detí ale i rodičov 
- efektívne podporovať socio-morálny vývin dieťaťa, 
- monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo 

psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém 
s vedením školy, prípadne s CPPPaP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, 
pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru, 

- informovať pedagogických zamestnancov,  rodičov o tom, čo  robiť v prípade, keď sa 
dozvedia o šikanovaní. 

 
Metódy riešenia šikanovania :   

- zaistenie ochrany obetiam,  
- rozhovor  s deťmi,  ktoré  na  šikanovanie  upozornili,  rozhovor  s obeťou,  

s agresorom, 
- nájdenie svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami, 
- kontaktovanie  rodičov  alebo  zákonných  zástupcov,  pri  pohovore  s rodičmi dbať na 

taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácie, 
- kontaktovanie CPPPaP. 
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Represívne opatrenia šikanovania:  
- odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť, 
- informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí, 
- odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc. 
 

Bod 6   Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog: 
MŠ 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 štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre 
život a zdravie v elementárnej podobe. 

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru ( napr. „Nenič svoje múdre telo“, 
DVD,... ) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy 

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 
aktivít, a tým viesť deti k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy 
nemali svoje miesto. 

5. V spolupráci so ZŠ 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. Zabezpečiť učiteľkám účasť na školeniach s protidrogovou tématikou, preštudovať 

literatúru a materiály s touto témou. 
8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ 

bezodkladne informovať riaditeľku, zástupkyňu MŠ, ktorí vykonajú okamžité opatrenia  
 
Rýchla lekárska pomoc       112, 155 
Záchranná služba               112 
Polícia                               158 –112 
Linka tiesňového volania    112 

 

Článok 5  

Ochrana majetku materskej školy a osobného majetku 

 Kľúče od budovy MŠ má riaditeľka, pedagogickí zamestnanci,  ktorí ráno otvárajú MŠ 
a školník. V prípade ich neprítomnosti riaditeľka poverí inú osobu otváraním 
a uzatváraním budovy.    

 Ráno materskú školu odomyká učiteľka, ktorá prichádza do MŠ o 6.15 h a uzamyká 
školníčka po skončení pracovnej doby. 

 V priebehu prevádzky za uzamykanie vchodu do MŠ zodpovedá školník. Vchod do 
priestorov MŠ je v čase prevádzky od 8.15 hod. do 14.00 hod uzamknutý.  
Pri dverách sa nachádza zvonček, a tak školníčka alebo pedag. zamestnanec podľa 
potreby vstup do priestorov MŠ odomkne. 

 V priestoroch materskej školy je zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby bez vedomia 
riaditeľky a  zamestnancov MŠ. 

  Vetranie v prízemných častiach budovy sa uskutočňuje len za prítomnosti zamestnanca 
školy. Pri odchode z triedy  po skončení prevádzky MŠ  je učiteľka povinná 
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prekontrolovať uzatvorenie okien, vypnutie elektrospotrebičov a je zodpovedná za 
uzamknutie miestností a budovy MŠ. 

 Po skončení prevádzky za uzamknutie budovy  MŠ zodpovedá školníčka. 

 Jednotliví zamestnanci MŠ zodpovedajú za inventár v určených priestoroch, chránia ho 
pred poškodením a odcudzením. 

 Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle 
pracovnej náplne a dohody o hmotnej zodpovednosti. 

 Osobné veci si zamestnanci odkladajú na uzamykateľné miesto v osobných skrinkách. 
 

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí 
zodpovedajú  pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej 
náplne. Sú povinní: 

 zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií, 

 dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru, 

 zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu detí, 

 odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa, 

 starať sa o školský areál. 
V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, 
nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní upozorniť 
zamestnancov školy na danú skutočnosť. 

Zaobchádzania s majetkom materskej školy  sa uskutočňuje v súlade s usmerneniami a pokynmi 
zriaďovateľa materskej školy. 
 

 
Porušovanie  školského  poriadku 

Pri opakovanom porušovaní Školského poriadku  zamestnancom MŠ, dieťaťom, rodičom, alebo 
zákonným zástupcom dieťaťa, môže riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom písomnom 
upozornení rodiča / zákonného zástupcu / rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do 
materskej školy a voči zamestnancom školy postupovať v zmysle zákonníka práce. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MŠ a rodičov detí prijatých do 
MŠ 

2.    Zmeny a doplnky ku školskému poriadku vydáva výlučne riaditeľka MŠ. 
3. Školský poriadok je vyhotovený v 3 exemplároch, ktoré sú umiestnené na pracovnej        

nástenke MŠ, nástenke pre rodičov a u riaditeľky školy. 
 

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

 zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

 zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
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 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 neskorších predpisov 

 pracovným poriadkom pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej  
školy a prevádzkovým poriadkom Materskej školy Kráľovnej pokoja 

 prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy 
 

Budova je označená nápisom Materská škola a slovenským znakom. 

Materská škola nesie názov: Materská škola Kráľovnej pokoja 

Školský poriadok Materskej školy Kráľovnej pokoja v Žiline, nadobúda platnosť 1. 09. 2021. 
Vydaním tohto školského poriadku je ukončená platnosť predchádzajúceho školského poriadku 
vydaného 1. 9. 2019 a platného do 31. 8. 2021. 
 
So Školským poriadkom Materskej školy Kráľovnej pokoja sú oboznámení všetci zamestnanci 
Materskej školy, zákonní zástupcovia detí navštevujúcich MŠ na začiatku príslušného školského 
roka.  
 

 

 

 

  
                                                                                                  ..........................................                                                                                          
   Ing. Anastázia Strečková  
   riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline 
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      MATERSKÁ ŠKOLA KRÁĽOVNEJ POKOJA, Na Závaží 2, Žilina 

 

 
Š K O L S K Ý  P O R I A D O K 

 
 
 
 
 
 

Predkladá: Anastázia Strečková, Ing.   dňa:    16. 08. 2021 
                         riaditeľ      
 
      

Prerokovaný na pedagogicko-pracovnej porade školy: 
dňa:     23.06.2021 

 
       
 

Prerokovaný v rade školy:  
   dňa:  ....... 
 

      
  
    Mgr. Július Janek 

.............................................................. 
  Meno, priezvisko, podpis 

 predseda Rady školy pri SŠKP 
 

 
Prerokovaný na plenárnom ZR:  

                  dňa:   ....... 
       

 
Predložené zriaďovateľovi:  
Rímsko katolícka Cirkev, Žilinská diecéza 
 
 
dňa: ....... 
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Príloha č. 1 

Dodatok č. 1 / 2021 o poplatkoch v MŠ 

 

S p o j e n á   š k o l a   K r á ľ o v n e j   p o k o j a 
N a   Z á v a ž í  2,   010 01   Ž i l i n a 

__________________________________________________________________________ 
telefón: +421 910 852 152 sekretariát školy, +421 41 500 6685 spojovateľka , e-mail: skola@sskp.sk 

 
 
 

Riaditeľstvo  Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina vydáva:   

Vnútorný predpis  č. 2/2021 
 
 

Stanovenie poplatkov pre školský rok 2021 / 2022  
pre Materskú škola Kráľovnej pokoja 

 
 
Podľa § 2 ods. 2 písm. e) a g) a ods. 6 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení 
neskorších noviel a v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 28 ods. 3, riaditeľka Spojenej 
školy Kráľovnej pokoja určuje výšku poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov žiakov v školských zariadeniach, ktoré 
sú súčasťou SŠKP pre školský rok 2021 / 2022, s účinnosťou od 1. 9. 2021. 

 
 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy je: 

- 55 € za mesiac pre bežné dieťa, 

- 40 € za mesiac pre dieťa v predškolskom veku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Žiline 25. 3. 2021 
 

    Ing. Anastázia Strečková 
                     riaditeľka SŠKP  

 

 

 

 

 

mailto:skola@sskp.sk
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Príloha č. 2 

 

Oboznámenie so školským poriadkom: 

So Školským poriadkom Materskej školy Kráľovnej pokoja boli oboznámení všetci zamestnanci 

MŠ, zákonní zástupcovia detí navštevujúcich MŠ  a svojím podpisom potvrdzujú, že ho budú 

rešpektovať. 

 

1. .........................      ........................ ......... 

2. .........................      .................................  

3. .........................      .................................  

4. .........................       ................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........................................                                                                                          
   Ing. Anastázia Strečková  
   riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja 
 
 

 

 

 

rozho 

 

Príloha: prezenčná listina rodičov z plenárneho zasadnutia ................... 2021 
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Príloha č. 3 

Fotokópia dokladu o schválení času prevádzky MŠ zriaďovateľom 


