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Časť I. 
Všeobecné ustanovenia 

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/4, 

010 03 Žilina, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). 

 

Časť II. 

Článok 1 

Charakteristika materskej školy 
 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára 
predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti. Našim hlavným cieľom je 
nadviazať na výchovu dieťaťa v rodine, obohacovať ju o systematickú výchovu  zameranú na 
všestrannú kultiváciu osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho potrieb, individuálnych a vekových 
osobitostí. 

  
Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Cesta za poznaním“, 

vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – predprimárne vzdelávanie. 
Rozpracované sú v ňom ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a 
organizačné formy predprimárneho vzdelávania.  
 

Materská škola je dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom 
je Mesto Žilina. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť 
rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola podľa záujmu 
zákonných zástupcov detí/rodičov (ďalej len zákonný zástupca) poskytuje aj možnosť poldennej 
výchovy a vzdelávania. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú štyri kvalifikované  učiteľky 
s dlhoročnou pedagogickou praxou.. Prevádzku zabezpečuje 5 prevádzkových zamestnancov.  
 

Materská škola je umiestnená v účelovej jednoposchodovej budove. Prízemie tvorí 
vstupná hala, šatňa, jedna trieda, umyváreň a WC pre deti a personál, spálňa pre vekovo 
mladšie deti, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, kuchyňa s 
príslušnými priestormi. Na poschodí je umiestnená druhá trieda so samostatnou spálňou určená 
pre staršiu vekovú skupinu detí, detská umyváreň a WC, účelové priestory pre personál, 
zborovňa, riaditeľňa, kabinet učebných pomôcok a kuchynka na výdaj jedla. Prízemie  s 
poschodím spája vnútorné schodište.  
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Súčasťou materiálno-technického vybavenia je detská a odborná literatúra, učebné 
pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna 
technika, výpočtová technika, atď.  K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj 
hračky a nábytok pre deti – stoly, stoličky, ležadlá a zariadenie tried. 
 

Súčasťou areálu materskej školy je školská záhrada. Umožňuje realizovať aktivity 
poskytujúce priestor pre hry a učenie sa detí Zatrávnená plocha je vybavená veľkým 
pieskoviskom, preliezačkami, šmykľavkami pre rozvoj psychomotorických kompetencií, 
domčekom, lavičkami a stolíkmi. Na dvore je veľká jabloň, ktorá v slnečných dňoch zabezpečuje 
pre deti dostatok tieňa. Pred budovou materskej školy je malá betónová plocha, ktorú využívame 
pre hry detí v prípade mokrého počasia.  
 
Máme vlastnú školskú jedáleň so samostatným vchodom. V tejto časti sa nachádza aj 
kancelária vedúcej školskej jedálne. 
 
Materská škola má vlastnú plynovú kotolňu. 

 

Článok 2 

 

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, 

predprimárne vzdelanie 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do 

šiestich rokov jeho veku (§ 59 školského zákona), výnimočne, ak je voľná kapacita a ak sú 

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, možno prijať dieťa, ktoré 

nedovŕšilo tri roky veku, ale staršie ako dva a pol  roka veku dieťaťa. (príloha č. 1)  
 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného 

zástupcu.  
 

Žiadosť podáva (a teda aj podpisuje) buď jeden z rodičov, alebo obidvaja rodičia. Ak by 

riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, 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 materskej školy. 
 

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a 

termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so 

zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od       
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15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky 

prijímania detí do materskej školy.  
 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma: 

 dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

 dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  
 

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole 

a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.  
 

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v 

materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.  
 

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy 

predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a 

dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.  
 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží 

okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, je 

potrebné aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. V prípade, že rodič 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 do MŠ na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné 

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

rozhodnúť o ďalšom postupe.  
 

O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ školy.  
 

O zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára 

pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného 

súhlasu zákonného zástupcu. 
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Počet detí v triede môže byť znížený (v závislosti od druhu postihnutia a najmä jeho dôsledkov, 

ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP 

v jednej triede sú dve. 

Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, 

ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. 

Prijímanie detí so ŚVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá 

to ako povinnosť riaditeľke. Riaditeľka vždy pred svojim rozhodnutím musí zvážiť, či na 

prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, 

materiálne...), resp. či ich bude schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť.  

 

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej 

školy spravidla do 30. apríla.  
 

Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže 

predchádzať  adaptačný pobyt po dohode zákonného  zástupcu s   riaditeľom   školy. O forme 

pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.  
 

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 materskej školy postupne na jednu 

hodinu, dve a najviac 4 hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí 

dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje 

v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne 

navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa  

môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa 

do materskej školy na dohodnutý čas.  
 

Kritéria prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ, prípadne rozhodnutia o predčasnom ukončení 

predprimárneho vzdelávania  po ukončení adaptačného obdobia v MŠ (príloha č.2)   
 

 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 
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 Nezapája sa do činností pod vedením učiteľky, nerešpektuje ju, nespolupracuje, prejavuje 

známky agresivity voči učiteľkám i zamestnancom MŠ 

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

 
 

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. 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.  
 

Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa školského zákona je:  

 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 3 až 6- ročné deti.  

 

Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej 

len „dieťaťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o 

dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.  
 

Ak sú splnené požiadavky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 

Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež najvyšší počet detí v 

triede sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu:  

a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,  

b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej 

škole,  

c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia 

povinnej školskej dochádzky alebo  

d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej 

škole.  

 

 

Rajonizácia pri materských školách neplatí.  
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Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať 

do materskej školy, ktorú si vyberie.  
 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku 

školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. apríla.  
 

Rozhodnutia si zákonní zástupcovia prevezmú osobne na podpis.  

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa 

podania žiadosti.  
 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom 

školstva).  

 

 

Úhrada poplatkov za dochádzku:  
 

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je určená v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona v 

platnom znení a v zmysle VZN Mesta Žilina o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole č. 17/2012. (príloha č. 3) 

 

Mesačný príspevok vo výške 17,- € sa uhrádza bankovým prevodom do 10. dňa v kalendárnom 

mesiaci na účet materskej školy: 0355171001/5600  Prima banka. Do správy pre prijímateľa je 

potrebné uviesť meno dieťaťa.  
 

Tento príspevok 17,- € sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci bezhotovostne, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom (internet 

banking) na číslo účtu materskej školy  č. účtu 0355171001/5600 – Prima banka, do správy 

pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa.  
 

V mimoriadnych prípadoch (napr. prevádzka MŠ počas prázdnin, neskorá platba v decembri – 

uzávierka na konci roka a pod.) je možné uhradiť príspevok v hotovosti v materskej škole.  
 

Zákonný zástupca je povinný dodržať stanovený dátum úhrady poplatku aj keď dieťa 

v tomto čase nie je prítomné v materskej škole.  
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V každej triede je triedna učiteľka povinná viesť o úhradách príspevkov kontrolovateľnú 

evidenciu.  Preto musí zákonný zástupca dieťaťa preukázať učiteľke doklad o zaplatení 

najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
 

 

 

Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:  

 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  

 ak predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a predloží žiadosť o odpustenie príspevku,  

 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

 

Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa zákonný zástupca neuhrádza, ak:  
 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  

 

Písomnú žiadosť o odpustenie príspevku podáva zákonný zástupca najneskôr do 5 dňa v 

nasledujúcom mesiaci, kedy dieťa z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov prerušilo 

dochádzku do materskej školy. Ak zákonný zástupca tento termín nedodrží, nebude mu uznané 

odpustenie platby príspevku. (príloha č. 3) 

 

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa v materskej škole:  

 

Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo je podľa 

zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov   

na jeden deň :  
 

celodenná strava: vo výške finančného pásma  1,19 €   z toho:  

 desiata:  0,28 €  

 obed:      0,68 €  

 olovrant: 0,23 €  
 

Príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 € na jedno hlavné jedlo uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa mesačne vopred spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  
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Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 5.  dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci  za 

celý mesiac na bankový účet školskej jedálne 0330363015/5600  poštovou poukážkou,  

prípadne bankovým prevodom.  

Pri platbách uviesť do poznámky meno dieťaťa, za ktoré bol poplatok uhradený. Doklad  

o zaplatení odovzdá rodič vedúcej školskej jedálne do 6. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. 

 Dieťa sa prihlasuje na stravovanie  na základe Zápisného lístka stravníka, ktorý predloží 

zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne pred nástupom do materskej školy v súlade s 

§ 9 ods. 1 písm.e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 

(príloha č. 5) 

 Na základe zápisného lístka riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa 

na stravovanie v zmysle § 5 ods. 6 písm.a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
 

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 

17/2012 zo dňa 11.10.2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Žilina č. 11/2012 zo dňa 1. 9. 2012, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a 

výdajnej školskej jedálni môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu 

rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. (príloha č. 6) 

 

Poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy 

k plneniu školských povinností deťom ohrozeným sociálnym vylúčením:  
 

 V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 8. decembra 2010 sa vyplácajú dotácie 

na podporu výchovy k stravovacím návykom a dotácie na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením.  
 

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo tlačivá na posúdenie výšky 

príjmu.  
 

 

Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom  
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 Na jedlo prispieva štát sumou 1,- € euro na jeden stravovací deň. Zákonný zástupca 

dieťaťa navštevujúce materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina musí 

doplácať 19 centov na jedno jedlo.  
 

 

Výška dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností  
 

 Dieťa navštevujúce materskú školu – prípravný ročník má nárok na podporu výchovy k 

plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym, ktorá predstavuje sumu 

najviac vo výške 33,20 € a vyplatená je v termínoch do 25. septembra na prvý školský 

polrok a do 25. februára na druhý školský polrok (spravidla 16,60 € na 1. školský polrok a 

16,60 € na 2. školský polrok).  

 

 Za školské potreby sa na účely dotácie na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením považujú najmä zošity, písacie 

potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.  

 

 

Článok  3 
 
 
 

Práva a povinnosti detí a rodičov (zákonných zástupcov) 

v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov 

s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami materskej školy 

 

 
   Výchova  a vzdelávanie  (edukácia) v materskej škole sa uplatňuje na princípoch humánneho 

prístupu k deťom. Súčasťou života školy a edukácie je rešpektovanie nasledovných práv dieťaťa 

(príloha č. 7):  
 

 

3.1  Práva a povinnosti detí   

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona je v súlade s dobrými mravmi a  

nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. V súlade s § 145 

ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým 
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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.  

 

Dieťa má právo na: 

 rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 

 bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom 

zákone, 

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

v rozsahu ustanovenom zákonom, 

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

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

 úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu, 

 právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov 
 

 

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

má právo na výchovu  a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú 

jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie 

umožňujú. 
 

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom 

žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, 

stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. 

 

Dieťa je povinné: 
 

 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a 

vzdelávaní, 
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 dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

 chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý škola využíva na 

výchovu a vzdelávanie, 

 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, 

 konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy, 

 rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

 
 

3.2  Práva a povinnosti zákonných zástupcov/rodičov  

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

 vybrať pre svoje dieťa materskú školu, 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,  

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom 

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, 

 oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky 

materskej školy, 

 vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy – Rady školy, 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:   
 

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

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom,  

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby,  
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 informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 

vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,  

 oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to z dôvodu, aby sa v 

priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia,  

 ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni,  

 predložiť potvrdenie od lekára ak neprítomnosť dieťaťa v materskej škole z dôvodu 

ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni (v súlade s § 144 ods. 10 zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),  

 predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia ak neprítomnosť dieťaťa v materskej 

škole je päť a viac dní (§ 24 ods. 6 zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), 

  nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,  

 v zmysle § 144 ods.8 školského zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky,  

 ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich 

dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri 

opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,  

 pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt dieťa v materskej škole v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Žilina č. 17/2012 zo dňa 11.10.2012 o výške príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Žilina v súlade s § 28 ods. 5 

školského zákona mesačne na jedno dieťa 17 €, (príloha č. 2) 

 pravidelne uhrádzať príspevky na stravovanie v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Žilina č. 11/2012 zo dňa 1. 9. 2012, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej 

jedálni a výdajnej školskej jedálni od zákonných zástupcov v súlade s § 140 ods. 9 

školského zákona. (príloha č.5) 
 

V prípade porušenia povinností zákonným zástupcom môže riaditeľka po predchádzajúcom 

upozornení rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. 
 
 
 

Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 

materskej školy 
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Pedagogickí zamestnanci zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie, ostatní zamestnanci 

zodpovedajú za plynulý chod prevádzky. Deti, zákonní zástupcovia, pedagogickí a ostatní 

zamestnanci sa navzájom rešpektujú, tolerujú a akceptujú, spoločne vytvárajú príjemnú klímu. 

Dokážu pomenovať pozitívne ukazovatele, poukazujú na nedostatky prostredníctvom 

dotazníkov, ankiet, schránky dôvery, ale aj otvorenými rozhovormi, aby sa v materskej škole pre 

deti vytvorilo podnetné prostredie.  

 

Práva a povinnosti zamestnancov sú dané pracovnou náplňou jednotlivých zamestnancov 

a prílohou školského poriadku. (príloha č.8)  

  

 

 

Článok 4 
 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 
 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch   od   6.30  hod.  do  16.00   hod.  
 

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami detí na prvom  združení 

rodičov dňa :  
 

Vymedzený čas prevádzky materskej školy je určený ako hraničný. Pred 06.30 hod. a ani po 

16.00 hod. nesmú byť deti v materskej škole. 
 

Riaditeľka materskej školy :  Jaroslava Rybáriková 

Konzultačné hodiny: pondelok a streda od 10.30 hod. do 11.30 hod. prípadne podľa              

predchádzajúceho dohovoru. 

 

Vedúca školskej jedálne:  Viera Tlacháčová 

Úradné hodiny pre verejnosť: denne od  7.00 hod.  do  8.00  hod. prípadne podľa 

predchádzajúceho dohovoru. 

 

 

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí:   
 

1. trieda :  motýliky -   3 - 4,5  ročné detí : 

    (prízemie)                                                                                
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2. trieda : kvietočky -  4,5 – 6  ročné deti  

    (poschodie)              

Konzultačné hodiny pre verejnosť triednych učiteliek sú zverejnené na nástenke v vstupnej 

chodbe materskej školy. 

 

 

Prízemie :  - 1. trieda a spálňa 1. triedy 

- šatňa pre 1. a  2. triedu  

- detské WC a umyváreň 

- kuchyňa s priľahlými priestormi a kancelária vedúcej ŠJ 

- kuchynka na rozdeľovanie a výdaj jedla 

- miestnosť na čistiace prostriedky, WC zamestnancov 

- sklad posteľného prádla 

 

Poschodie : - 2. trieda a spálňa 2. triedy  

- detské WC a umyváreň 

- priestor na realizáciu krúžkových aktivít a cvičenia 

- kuchynka na rozdeľovanie a výdaj jedla 

- sklad učebných pomôcok 

- riaditeľňa, zborovňa 

- sklad čistiacich prostriedkov, WC zamestnancov  
 
 

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:   

 

1. trieda : 6.30  –  16.00  hod. 

2. trieda : 7.30  –  15.30  hod 
 

 Ráno sa deti schádzajú  od 6.30 do 7.30 v triede na prízemí. Po tomto čase sa rozdeľujú 

do tried a staršie deti (kvietočky) odchádzajú do 2-hej triedy na poschodí. Po 15.30 hod. 

sa deti odovzdajú na prvú triedu učiteľke, ktorá  v ten deň zabezpečuje prevádzku do 

16.00 hod. Preberanie a odovzdávanie detí medzi učiteľkami sa vykonáva písomnou 

formou a potvrdzuje podpismi oboch učiteliek   

 Rodič  zodpovedá  za  dieťa  pri  nástupe  do materskej školy, zodpovedá za jeho 

bezpečnosť,  pokiaľ ho neodovzdá učiteľke na triede a zároveň ju informuje 

o zdravotnom stave dieťaťa.  
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V 1. triede s mladšími deťmi (motýliky) pracuje riaditeľka školy, ktorá má skrátený úväzok 

priamej práce s deťmi. Aby bola zaistená bezpečnosť detí pri pobyte vonku, plynulý priebeh 

obeda a prípravy detí na odpočinok, v čase od 10.00 (10.30) do 12.00 hod. pracuje v triede 

mladších detí i učiteľka 2. triedy, ktorá má popoludňajšiu zmenu. V nutných prípadoch, keď je 

učiteľka sama s deťmi v triede, pri príprave na stolovanie - jedlo, pobyt vonku – v šatni a na 

pobyte vonku, pomáha učiteľke pri deťoch školníčka a upratovačka.   
 

 

4.1  Denný poriadok – prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole  

 Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na 

nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, prípadne inú 

zamestnankyňu školy.  

 Pri organizácií činností spojených s uspokojením základných fyziologických potrieb detí 

má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.  

 Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných 

foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu 

dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.  

 Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je 

spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných 

zástupcov na nástenke v šatni detí. (príloha č. 9 a 10) 

 

4.2  Preberanie detí  
 

 Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, 

až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju v práci strieda, zákonnému zástupcovi, alebo 

inej splnomocnenej osobe.  

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

staršie ako 10 rokov ( §7 ods.8 ) , alebo inú pedagogickým zamestnancom známu 

osobu. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z 

materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom 

školskom roku. Ak poverí vybratím osobu, ktorá nie je uvedená v splnomocnení, 

učiteľka mu dieťa nevydá. (príloha č. 11) 

 V prípade, že učiteľka dieťa od zákonného zástupcu nepreberie ( zákonný zástupca 

privedie dieťa iba do šatne) a dieťa do triedy nepríde, učiteľka nie je zaň zodpovedná.  

 Preberanie detí medzi učiteľkami sa uskutočňuje písomnou formou na základe 

aktuálneho zoznamu detí s podpisom odovzdávajúcej a preberajúcej učiteľky.  
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 Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a osobne 

ho odovzdá učiteľke.  

 Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod. alebo od 14.30 hod. 

do 16.00 hod.  

 V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca 

čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej 

činnosti ostatných detí.  

 Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný 

stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.  

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 – učiteľky v MŠ nemôžu podávať deťom žiadne lieky  

 pomočovanie  

 voš vlasová  

 infekčné a prenosné choroby 

 črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie.  

 

 Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí, poskytne mu 

prvú pomoc, zabezpečí dozor, prípadne zavolá lekára a telefonicky informuje o 

zdravotnom stave rodiča.  

 Ak učiteľka zbadá príznaky ochorenia na dieťati a upozorní rodiča na zdravotný stav 

dieťaťa, rodič musí po opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy priniesť potvrdenie 

o zdravotnom stave od lekára. Potvrdenie o zdravotnom stave od lekára nemusí priniesť 

vtedy, ak lekár neurčí opätovnú kontrolu zdravotného stavu.  

 V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným 

opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou 

úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy.  

 Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude 

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

rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu 

výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu  - napr. že každý rodič má právo priviesť 

dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť, 

 Riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy 

budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k 
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maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach 

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

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

stanovisko nebude poskytnuté na žiadosť ani jednému z rodičov dieťaťa. 

 V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič 

iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého 

zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa, 

 V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z 

rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky 

záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných 

veciach (napr. každodenná príprava dieťaťa do materskej školy, zabezpečenie 

krúžkovej činnosti atď.) zastupovať. 

 

4.3  Organizácia v šatni  
 

 Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby spravidla v čase od 

6.30 do 8.00 hod. a od 14.30 do 16.00 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky 

vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.  

 Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále 

pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia.  

 Za estetickú úroveň v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a 

uzamknutie vchodu určený nepedagogický zamestnanec.  

 Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt 

vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej 

skupine pomáha učiteľka deťom podľa potreby.  

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

ortopedické sandále.  

 

4.4  Organizácia v umyvárni  
 

 Triedy na jednotlivých poschodiach majú vlastnú umyváreň 

 Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár - označené dieťaťu 

pridelenou značkou.. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu 

zodpovedá školníčka a upratovačka. 

 Dentálna hygiena sa uskutočňuje pravidelne s deťmi v strednej a najstaršej vekovej 

skupiny. 
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 Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným 

hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, 

uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a 

bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.  

 Zákonní zástupcovia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC 

(len v nevyhnutných prípadoch).  

 

4.5  Organizácia v jedálni  
 

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

vedúca školskej jedálne. V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa materiálno-

spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydané MŠVVaŠ SR v roku 

2011, odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov, zásad na 

zostavovanie jedálnych lístkov, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej 

praxe, finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa zvoleného finančného pásma.  

 Denný počet prihlásených detí na stravu zisťuje hlavná kuchárka na základe vyplnených 

výkazov stravovaných osôb, výkazy v jednotlivých triedach sa vypracujú v spolupráci s 

pedagogickými zamestnancami.  

 Vedúca školskej jedálne zabezpečuje pitný režim v rámci podávania desiaty, obeda a 

olovrantu. Spolupracuje pri zabezpečovaní pitného režimu v priebehu dňa, pričom sú 

dodržané hygienické zásady pri manipulácii s riadom, ktorý je na tieto účely vyčlenený.  

 Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k 

osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k 

deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania zákonných zástupcov deti 

prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 – 5-ročné lyžičku a 

vidličku, postupne aj nôž. 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 o individuálnu donášku diétnej stravy. 

Vedúca školskej jedálne písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa, že on preberá 
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plnú zodpovednosť za hygienickú bezchybnosť ako aj za vhodnosť a nutričné 

dodržiavanie donesenej diétnej stravy. 

 Zriaďovateľ školy realizuje diétne stravovanie – bezlepková diéta v Školskej jedálni pri 

Základnej škole, Martinská 20, 010 08 Žilina, podľa požiadaviek zákonných zástupcov 

detí, môže sa pre tieto deti strava dovážať autom určeným na rozvoz stravy) .  

 V prípade výskytu intolerancie dieťaťa na potraviny napr. na mlieko a iné, nebude dieťaťu 

podávaná táto zložka stravy len na základe lekárskeho potvrdenia. 

 Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca/rodič jeden 

deň vopred do 14.00 hod. (pondelok až piatok) zápisom do písanky 

„ODHLASOVANIE DETÍ“ uloženej v šatni detí, alebo v ojedinelých prípadoch 

telefonicky u vedúcej školskej jedálne na tel. č. 041 5667189, 0914 136361.  V prípade 

náhleho ochorenia dieťaťa si môže zákonný zástupca, v prvý deň ochorenia dieťaťa, 

odobrať stravu do obedára v čase od 11.30 hod. – do 12.00 hod, ak nestihol včas 

odhlásiť obed. Obed sa vydáva v príručnej kuchynke –výdajni jedla na prízemí materskej 

školy. Nasledujúce dni dieťa odhlási zo stravovania. 

 V prípade ochorenia dieťaťa cez víkend, prípadne štátne sviatky, je možné dieťa 

odhlásiť do 7.00 hod. rannej príslušného dňa. (Zákon 355/2007, § 26, ods. 4  Z.z). 

 V prípade, že sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku, 

ktorú   dieťa odoberá. (príloha č. 12) 

 Časový harmonogram podávania jedla :  

- desiata :     8.45 – 9.10 hod. 

- obed :   11.45 – 12.20 hod. 

- olovrant :  14.00 – 14.30 hod. 

 

 

4.6  Pobyt detí vonku 
 

 Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. 

Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. 

 V zmysle vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia pre deti a mládež môže byť pobyt vonku skrátený alebo vynechaný pri 

mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký 

dážď, teploty pod –10 0C, alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia. 

 

 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. V 

čase od 11,00 do 15,00 hod. sa v tomto období obmedzuje pobyt vonku na minimum. 
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Počas letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku 

hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo úpalu. 

Odporúča sa vzdušné oblečenie s prírodných materiálov. 

 Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú 

činnosť. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, 

pohybové hry s loptou, pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie 

kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava 

požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. 

 Skôr ako sa pobyt detí uskutoční na školskom dvore, učiteľka skontroluje bezpečnosť 

areálu, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich 

likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou.  

 O bezprašnosť prostredia sa starajú aj p. školníčka a upratovačka – polievanie piesku, 

za ich neprítomnosti, ak to neohrozí bezpečnosť detí, môže i učiteľka. 

 V každom ročnom období zabezpečí zákonný zástupca dieťaťu primerané oblečenie na 

pobyt vonku (v zimnom období predovšetkým nepremokavé a teplé oblečenie, náhradné 

rukavice, v letnom období vhodnú pokrývku hlavy proti úpalu a vhodnú obuv pre hry na 

školskom dvore a v pieskovisku). 

 Učiteľka privedie deti na dvor organizovane a upozorní na potrebné veci z hľadiska 

bezpečnosti a zdravia.  

 Rodičia nemôžu od učiteľky žiadať,  aby dieťa počas  pobytu vonku zostávalo  samé v 

triede, čím by sa porušila bezpečnosť 

 Pri odchode detí z budovy MŠ za uzamknutie hlavného vchodu zodpovedá školníčka. 

 Hračky na pobyt vonku sa nachádzajú v sklade. Za čistotu a údržbu hračiek zodpovedá 

prevádzková zamestnankyňa, ktorá na požiadanie učiteľky vyloží potrebné hračky 

a záhradný nábytok pre pobyt detí na dvore. 

 V prípade potreby dieťaťa použiť WC, odprevadí učiteľka dieťa na WC / iba ak je s ňou 

na dvore iná učiteľka/, alebo učiteľka ide na WC so všetkými deťmi, prípadne poprosí o 

pomoc upratovačku alebo školníčku. 

 Za zabezpečenie pitného režimu prostredníctvom prevádzkovej pracovníčky zodpovedá 

každá učiteľka. 

 Počas odpoludňajšieho pobytu vonku zodpovedá za prípravu a odloženie hračiek a tiež 

za zabezpečenie pitného režimu učiteľka, ktorá pracuje do 16:00 hod.  

 Počas hier na dvore je brána do areálu uzatvorená. 

 Deti sa nevydávajú rodičom na zavolanie cez záhradný plot, rodič príde vždy za 

učiteľkou. Dieťa je tiež vedené k tomu, aby svoj odchod oznámilo. 
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Vychádzky 

 Učiteľka je povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú činnosť, venuje deťom zvýšenú 

pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov a pokyny riaditeľky  materskej školy. 

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

učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie 

zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá 

a odchádza z nej posledná 

 Pri poldenných turistických vychádzkach je učiteľka povinná zobrať so sebou lekárničku 

a terčík. Deti musia byť vhodne sezónne oblečené a musia mať vhodnú turistickú obuv. 

Na takúto vychádzku nesmie ísť učiteľka s deťmi sama, dozor musí byť zabezpečený 

dvomi učiteľkami, alebo učiteľkou a prevádzkovou zamestnankyňou.  

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

alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si 

vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy, ktorý pod 

vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. Na vychádzke majú deti vždy oblečené 

reflexné vesty. 

 

4.7  Organizácia v čase odpočinku ( v spálni ) 
 

 Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo), 

ktoré  si  pravidelne  každé  dva  týždne, prípadne podľa potreby, berú na pranie domov. 

Pri prezliekaní, deti motivuje podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri 

odkladaní zvrškov odevu. 

 Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich 

detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.   

 Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, 

prípadne študuje odbornú literatúru. 

 V prípade zníženia počtu detí, náhlej neprítomnosti učiteľky ( ochorenie, dovolenka...) sa 

deti budú spájať tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť detí. 

 Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So 

staršími deťmi, najmä 5 – 6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať 

pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, 

grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov, krúžkovej činnosti 

atď.  

 Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch. 
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 Každé dieťa má svoje ležadlo označené menom. Pranie posteľnej bielizne a uterákov  

zabezpečuje materská škola v práčovni, náklady hradia rodičia po dohode na prvom 

združení rodičov v MŠ. 

 

 

4.8  Organizácia na schodoch  
 

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

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

chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri chôdzi nahor učiteľka vystupuje posledná a pri schádzaní 

zostupuje tiež posledná.  

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

prednosť tým, ktoré už po schodoch idú. V prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti 

ostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú. 

 Na vonkajšom schodisku – pri hlavnom vchode, hlavne počas zlého počasia (mokro, 

sneh), učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku. 

 

4.9  Organizácia krúžkovej činnosti  
 

 Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje v odpoludňajších hodinách. 

  Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať 

záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú 

zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predkladajú riaditeľke 

materskej školy na schválenie plán činnosti. V plnej miere zodpovedajú počas činnosti za 

zdravie a bezpečnosť detí.  

 Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  

 Krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom – lektorka Danka Machútová  

každý utorok  14, 20  hod. – do 15, 00 hod. v miestnosti na poschodí  

  

 

4.10  Organizácia ostatných aktivít:  
 

ŠPORTOVÉ  VÝCVIKY 

Materská škola môže organizovať pre deti najstaršej vekovej skupiny ako súčasť svojej 

výchovno-vzdelávacej činnosti športové výcviky – predplavecká príprava.  Počas kurzu učiteľka 

zodpovedá za prípravu detí na samotný kurz (t.j. cestuje spolu s deťmi v pristavenom autobuse, 

čaká s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáha im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, 
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odprevádza ich na toaletu a pod.) V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú 

vyučujúci tréneri.  

Podľa záujmu rodičov najstaršej vekovej skupiny detí predplavecký výcvik sa organizuje v 

mesiacoch apríl - máj  .  

Preprava je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou.  

Výcvik sa realizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu zúčastneného 

dieťaťa. 
 

Výlet alebo exkurzia - sa organizuje na základe plánu práce 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 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 aj hromadné dopravné 

prostriedky.  

Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.  

 
 

4.11  Konzultácie s pedagogickými zamestnancami  
 

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami 

v čase uvedenom na nástenke v vstupnej chodbe, prípadne v inom čase podľa dohody. 

Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ zákonný zástupca, 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 zákonný 

zástupca v predchádzajúcom čase upozornený. 

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, 

školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.  

Konzultačné hodiny triednych učiteľov – sú zverejnené na nástenke v vstupnej chodbe MŠ 

 

4.12  Úsporný režim chodu materskej školy  
 

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z 

dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní 

tried. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania.                  
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 V čase vedľajších prázdnin budú zákonní zástupcovia písomne vyjadrovať svoj záujem o 

prevádzku materskej školy. Pri zníženom počte detí bude prevádzka iba obmedzená na 

zodpovedajúci počet tried (20 detí - 1 trieda). 

 Pokiaľ počet prihlásených detí bude menej ako 15 prevádzka školy bude z 

ekonomických dôvodov prerušená (napr. vianočné prázdniny) a zamestnanci si budú 

čerpať riadnu dovolenku. 

Najnižší počet záväzne prihlásených detí, pri ktorom je zabezpečená prevádzka materskej 

školy je 15 detí.  

V prípade poklesu detí počas prevádzky v čase vedľajších prázdnin pod 15 prítomných detí, 

bude prevádzka materskej školy dodatočne prerušená z ekonomických dôvodov. (Podmienky 

obmedzenia, prípadne prerušenia prevádzky sú prejednané s rodičmi na prvom rodičovskom 

združení na začiatku školského roka). 

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa 

bude materská škola riadiť nariadeniami príslušného úradu verejného zdravotníctva. 
 

 

4.13  Organizácia v čase prázdnin:  
 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov.  

V tomto období podľa dispozícií riaditeľa materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci 

upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci si podľa plánu dovoleniek 

čerpajú dovolenku, náhradné voľno. 

Deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa v čase letných prázdnin 

budú sústreďovať do materských škôl, ktoré zabezpečia prevádzku. 

Prerušenie prevádzky a materské školy, ktoré zabezpečia prevádzku v čase letných prázdnin 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina oznámi riaditeľ materskej školy rodičom (zákonným 

zástupcom) dva mesiace vopred.  

Počas školských prázdnin (okrem letných) budú rodičia vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. 

Pokiaľ záujem nepresiahne 50% , prevádzka bude obmedzená na jednu triedu. Pokiaľ záujem 

nepresiahne 15 detí, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená.(napr. jesenné, 

vianočné, veľkonočné, jarné prázdniny) a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku, alebo 

náhradné voľno. 

4.14  Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole  

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

počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.  

Riaditeľka školy: 
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 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. 
 

 

4.15  Organizácia práce zamestnancov materskej školy 
 

Materskú školu riadi a za jej chod zodpovedá riaditeľka školy s týždenným úväzkom priamej 

práce s deťmi 20 hodín. 

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole zabezpečujú tri učiteľky so základným týždenným 

úväzkom výchovnej práce 28 hodín. 

Práce súvisiace s prevádzkou školy zabezpečujú prevádzkoví zamestnanci školníčka 

a kuchárka s úväzkom 37,5 hod. týždenne, vedúca ŠJ s 54% úväzkom, upratovačka s 30% 

a pomocná kuchárka s 27% úväzkom a kurič ako sezónny zamestnanec.  
 

Rozpis pracovnej doby všetkých zamestnancov je podriadený požiadavkám školy. Zverejnený je 

v zborovni. Každý zamestnanec je povinný určenú pracovnú dobu dodržiavať a denne 

zaznamenávať príchod, odchod, ako aj každé opustenie pracoviska do knihy dochádzky. 

Zamestnanci nesmú svojvoľne opúšťať pracovisko počas pracovnej doby, len so súhlasom 

riaditeľky, prípadne vedúcej ŠJ potvrdeným podpisom na priepustke. Každý neskorší príchod 

alebo skorší odchod z pracoviska za účelom vybavovania súkromných záležitostí je 

zamestnanec povinný nadpracovať. Pracovnú dobu je každý zamestnanec povinný plne 

využívať na plnenie svojich pracovných povinností  

V materskej škole platí striktný zákaz prijímania súkromných návštev počas plnenia 

pracovných povinností a používanie mobilných telefónov počas priamej práce s deťmi.   

S pracovnou náplňou je preukázateľne oboznámený každý zamestnanec a má ju založenú 

v osobných spisoch. 

 

 

 

 

 

Článok  5 
 
 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými 
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javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

5.1  Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

 

 Podľa § 7 ods. l Vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z.z. o materských školách v znení Vyhlášky 

č. 308/2009 Z.z. za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne 

vzdelávanie zodpovedá riaditeľ, 

 za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému 

zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe,  

 za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy 

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

určenej pracovnej náplne,  

 v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie 

striedavo na zmeny dvaja učitelia,  

 učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej atmosféry v materskej škole, ochranu 

psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané 

inhibičné metódy výchovy,  
 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a 

vzdelávaním povinná:  
 

 Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 

 Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov. (Dohovor o právach dieťaťa) 

 Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

 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: 

 je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

 neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

 nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje  údaj o povinnom očkovaní, vydá 

zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho 

predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ. 
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 Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením 

zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie 

predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po 

neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní. 

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

informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu. 

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

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

činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca 

materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.  

 S triedou detí mladších ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a 

s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka vždy za prí-

tomnosti dvoch zamestnancov  

 Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť 

vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá 

lektor. 

 Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže 

ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to 

oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností 

odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby strediska služieb 

škole. 

 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, 

organizovaní výletov a školských akcií 

 

 Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických 

zamestnancov takto: 

 na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

 na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

 pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

 v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v 

prírode, 

 na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a 

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

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

proti možnosti použitia deťmi. 

 Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti 

a pri činnostiach organizovaných školou 

 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 dieťaťa 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 rodič 

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 s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení 

úrazu zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

 V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie rýchlej 

zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva 

dieťaťu prvú pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka 

sprevádza dieťa až do príchodu zákonného zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov 

a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

 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. 

.  

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí :  

a) Materská škola vedie knihu(zošit) evidencie registrovaných a neregistrovaných školských 

úrazov. 

b) 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, 

 zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. 
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Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze 

a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

c) Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov spisuje pedagogický 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 riaditeľom 

školy. 

d) Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň 

úrazu. 

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

školský úraz. 

f) Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho 

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

úraz. 

g) Materská škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po 

oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru 

pedagogický zamestnanec, ktorý v čase úrazu vykonával nad dieťaťom dozor. Ak to nie 

je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 

7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, 

učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve 

k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 

h)  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. 

i) Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, 

technik BOZP, Česká poisťovňa Slovensko, 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. 

 
 

5.2  Opatrenia v prípade pedikulózy  
 

Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš 

detská, hlavová.  
 

Voš detská sa šíri hlavne:  
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 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.  
 

Hlásenie ochorenia:  
 

Rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. 

Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. 

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a 

posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie 

lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom 

kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu 

vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými 

prišla hlava zavšivenej osoby do styku. 
 

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. 

 

Návrh odporúčaní postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia 

– povinnosti   

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať v materskej škole : 

 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. 
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 Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobné (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, 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 požiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa 

vyvariť príp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Pokiaľ pranie 

posteľnej bielizne a iného prádla zabezpečuje materská škola, je nutné ho vyvariť, vyprať 

pri vysokej teplote, vysušiť a vyžehliť.  

 Dezinsekcii 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          

(zvolaním mimoriadneho rodičovského združenia), 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. 

 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 



Školský por iadok Materskej  školy ,  

Ces ta  k  vodojemu 386/4 ,010 03  Ži l ina   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných 

inštitúcií v sociálnej oblasti 
 

 

5.3  Ochrana pred sociálnopatologickými javmi 
 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí 

pred  sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného 

podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa 

bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra 

a príslušné oddelenie policajného zboru. 
 

 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog  
 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:  

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

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

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

pre život a zdravie. 

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

a preventívne výukové programy zakomponované do plánov práce každej triedy. 

 Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 

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

svoje miesto. 

 Zabezpečiť v celom areály školy prísny zákaz fajčenia. 

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

možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. 

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

literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia. 

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

školy bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku), ktorá vykoná okamžité 

opatrenia. 
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 Viesť deti ku schopnosti kvalitne a zmysluplne využívať voľný čas ako základ prevencie 

vzniku drogovej závislosti a to najmä rozvíjaním telovýchovných aktivít, estetických 

aktivít  a iných činností. 

 Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a 

pohybovému rozvoju detí. 

 Motivovať deti k pravidelnému športovaniu počas celého života, formovať pozitívny vzťah 

k pohybu.  

 
 

5.4  Prevencia a riešenie šikanovania detí v MŠ  
 

Zamestnanci a zákonní zástupcovia detí 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, 

 efektívne podporovať socio-morálny vývin dieťaťa, 

 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 zástupcom, pri pohovore s rodičmi dbať na 

taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácie, 

 kontaktovanie PPP. 
 

Represívne opatrenia šikanovania: 
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 odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť, 

 informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí, 

 odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc. 

 
 

5.5  Ostatné hygienické a bezpečnostné opatrenia 
 

Za hygienu a umytie detí po znečistení zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci. 
 

Prostredie školy je upravené tak, aby pre správny vývoj detí poskytlo optimálne podmienky. Dbá 

sa na to, aby deti neprišli do styku s nebezpečnými predmetmi, aby v ich dosahu neboli čistiace 

prostriedky a aby neboli nevhodne odložené a ponechané čistiace prostriedky a predmety 

(vedrá, metly a pod.). 

 

V miestnostiach určených na pobyt detí sa udržuje predpísaná teplota. Ak v niektorých ročných 

obdobiach klesne teplota pod 18oC treba prekúriť aj mimo vykurovacieho obdobia. 
 

Predpísaná teplota : 

 kancelária, jedáleň 20oC   

 chodby  15oC 

 spálňa, herňa  22oC 

 umyváreň, WC 24oC 

 šatňa   22oC  

 

V priestoroch materskej školy sa zakazuje fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné 

látky. 

 

Článok  6 
 

 

Podmienky zaobchádzania s majetkom 

materskej školy 

 

 Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude 

požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. 

Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa. 
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 Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa 

od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať. 

 Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od hlavného vchodu majú všetci 

zamestnanci, ktorí ich potrebujú na otváranie, uzamykanie a zabezpečenie prevádzky 

budovy. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá 

školníčka a pedagogickí zamestnanci ( otvorenie budovy ráno o 6.30 hod. a uzamknutie 

o 16.00 hod. zabezpečuje školníčka). Kľúče od vchodu do školskej jedálne majú 

zamestnanci školskej jedálne ktorí tento vchod využívajú.  

 V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek 

pohyb cudzej osoby.  

 V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú zákonní zástupcovia spoluzodpovední za 

zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb 

a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť. 

 Po príchode na pracovisko sú zamestnanci povinní používať pridelený pracovný odev 

a obuv ktoré si spolu s osobnými vecami odkladajú v šatni pre zamestnancov do 

pridelenej uzamykateľnej skrinky. 

 Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej 

školy. 

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

Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie 

okien. 

 Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku 

na vopred určené miesto a odpojiť ju od prívodu elektrickej energie. 

 Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o 

hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a 

povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. 

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

 Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne 

školníčka materskej školy 

 Učiteľky nezodpovedajú za rôzne veci z drahých kovov, hračky a iné predmety, ktoré si 

dieťa prinesie z domu. 

 

 

 

Časť III. 
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Záverečné ustanovenia 

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 v znení neskorších predpisov, 
 

 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. 
 

 vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, 
 

 Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina č.17/2012 z 11.10.2012 o výške 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

 Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina č.11/2012 z 1.9.2012, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na úhradu režijných nákladov v 

školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, 
 

 Zákonom 355/2007 § 26 ods. 4 Z.z. vedenie dokumentácie správnej výrobnej praxe 

a potravinárskeho kódexu, 

 Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov Materskej školy, 

Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina, 
 

 Deklarácie práv dieťaťa 
 

 Národného programu podpory zdravia 
 

 Národný program boja proti drogám 
 

 Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným formám intolerancie,  
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Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento školský poriadok je záväzný pre deti, zákonných zástupcov, pedagogických a 

ostatných zamestnancov Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/ 4, 010 03 Žilina. 
 

2. Zmeny a doplnky ku Školskému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy a preukázateľne 

oboznámi nimi všetkých zúčastnených na výchove a vzdelávaní detí.  
 

3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2016  
 

4. Ruší sa Školský poriadok pre Materskú školu, Cesta k vodojemu 386/4 platný od 

1.septembra 2014. 
 

5. Školský poriadok je vyhotovený v 3 exemplároch, ktoré sú umiestnené na pracovnej 

nástenke v zborovni, v šatni detí a u riaditeľky školy. 

 

 

Za porušenie školského poriadku: 

 

1. zo strany zamestnancov – postupuje sa v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku 

materskej školy 

2. zo strany rodičov – preukázateľnou formou bude rodič upozornený na porušovanie 

školského poriadku. Pokiaľ sa porušenie opakuje, je možné po opakovanom 

preukázateľnom porušení pristúpiť až k vydaniu rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa 

do materskej školy.  

 

So školským poriadkom Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina boli 

preukázateľným spôsobom oboznámení zákonní zástupcovia detí, pedagogickí a ostatní 

zamestnanci školy.  

 

 

 

V Žiline 01.09.2016        ...............................................  

                     Jaroslava Rybáriková 
 riaditeľka školy 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so školským poriadkom MŠ, Cesta 
k vodojemu 386/4, Žilina, na pracovnej porade dňa: 

 
 
 
 

1.  Viera  Tarabčíková ..................................................................... 
 

2.  Eva  Dankovičová  ..................................................................... 
 

                    3. Jana Schlenkerová ..................................................................... 
 

                    4.  Tatiana Kubicová  ..................................................................... 
 

5.  Beáta  Grečnárová .................................................................... 
 

6.  Viera  Tlacháčová  ..................................................................... 
 

7   Anna Duchoňová    ..................................................................... 
 

8.  Katarína  Melišová .................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY   školského poriadku : 
 
 
 

1. Prijímanie detí do MŠ 

2. Adaptačný program materskej školy 



Školský por iadok Materskej  školy ,  

Ces ta  k  vodojemu 386/4 ,010 03  Ži l ina   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

3. VZN - MŠ 

4. Žiadosť o odpustenie príspevku MŠ 

5. Zápisný lístok stravníka 

6. VZN - ŠJ 

7. Práva dieťaťa  

8. Pravidlá vzájomných vzťahov 

9. Rozpis denných činností – I. trieda 

10. Rozpis denných činností – II. trieda 

11. Splnomocnenie 

12. Odhlasovanie detí - usmernenie 

13. Krúžková činnosť - Aj 

14. Organizovanie aktivít na základe informovaného súhlasu rodičov 

15. Prevencia a riešenie šikanovania detí 

16. Národný program prevencie obezity 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
príloha č. 1  
 

PRIJÍMANIE  DETÍ  DO  MŠ  
_______________________________________ 



Školský por iadok Materskej  školy ,  

Ces ta  k  vodojemu 386/4 ,010 03  Ži l ina   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 
 

Do materskej školy možno podľa podmienok prijať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami:   

 dieťa so zdravotným znevýhodnením ( s mentálnym postihnutím, so sluchovým 
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s autizmom a s pervazívnymi vývinovými poruchami, dieťa 
choré alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývinovými poruchami ) 

 dieťa nadané, 

 dieťa so znevýhodneného prostredia. 

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu 
so žiadosťou o prijatie  a potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast (pediatra) aj vyjadrenie a  odporúčanie  príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva). Zákonný zástupca dieťaťa so zmyslovým 
postihnutím  a telesným postihnutím predloží riaditeľke materskej školy i vyjadrenie príslušného 
odborného lekára.  

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 
písm. a) a písm.  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní detí do materskej školy 
riaditeľka postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 
vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole a o zmene a doplnení neskorších 
predpisov. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ môže riaditeľka určiť adaptačný alebo 
diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. 

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok   
riaditeľka materskej školy vydá  do 30 dní po ukončení termínu podávania žiadostí o prijatie 
dieťaťa do MŠ. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy  s termínom  
nástupu  dieťaťa počas  školského roka vydá riaditeľka MŠ do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 
O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka MŠ písomne informuje zriaďovateľa.  

       Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky  dieťaťa predloží rodič 
riaditeľke MŠ  do  30. apríla kalendárneho roka. Rozhodnutie o odklade a dodatočnom odklade 
plnenia povinnej školskej dochádzky vydá zákonnému  zástupcovi dieťaťa   riaditeľ/ka  základnej 
školy na základe odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 
odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast (pediatra). Ak zákonný zástupca dieťaťa z 
časových dôvodov nepredloží riaditeľke MŠ rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky 
informuje riaditeľku  MŠ o dôvodoch nedodržania termínu odovzdania rozhodnutia o odklade 
povinnej školskej dochádzky a predloží toto rozhodnutie ihneď po vydaní z dôvodu zaradenia 
dieťaťa v nasledujúcom školskom roku do materskej školy a termínu prijímacieho konania.  
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      Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží 
zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s 
potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast (pediatra).  

           Ak riaditeľka MŠ  vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, žiadosť do MŠ naďalej 
eviduje, až kým zákonný zástupca dieťaťa  neoznámi, že o umiestnenie do MŠ už nemá záujem 
(napr. z dôvodu prijatia do inej MŠ). Pokiaľ to kapacita materskej školy dovoľuje riaditeľka 
kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a informuje ho o možnosti prijatia dieťaťa do MŠ. 

Ak riaditeľka MŠ v rozhodnutí o prijatí určí adaptačný/diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ, 
predprimárne vzdelávanie dieťaťa v MŠ sa končí dňom uvedenom v rozhodnutí. Riaditeľka MŠ 
môže po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa v závislosti od individuálnych osobitostí 
dieťaťa pobyt v MŠ prerušiť na určený čas alebo predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie 
dieťaťa v materskej škole. Riaditeľka MŠ môže prerušiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v 
čase adaptačného pobytu dieťaťa po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa na 
dohodnuté obdobie (napr. v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa). 

Podmienky predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ v čase 
zaradenia dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt: 

a) Zákonný zástupca dieťaťa neinformuje školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných 
závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa. 

b) Zákonný zástupca dieťaťa nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v 
MŠ nerešpektovaním a nerealizovaním odporúčaní triedneho učiteľa/riaditeľa školy, ktoré určujú 
ďalší postup v edukácii dieťaťa (napr. neabsolvuje vyšetrenie v CPPPaP, odborných 
lekárov).Zákonný zástupca dieťaťa na odporúčanie triedneho učiteľa/riaditeľa školy na základe 
pedagogickej diagnostiky dieťaťa neabsolvuje potrebné odborné vyšetrenia v poradenských 
zariadeniach a u odborného lekára. 

c) Zákonný zástupca neinformuje školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa a 
iných závažných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania v MŠ. 

d) Zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené 
v rozhodnutí o prijatí dieťaťa a zaradení na adaptačný pobyt. 

e) Na základe odborného vyjadrenia - odporúčania/neodporúčania príslušného 
poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s 
ostatnými deťmi v triede MŠ riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa 
predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole. 
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f) Zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou  škole súhlas  k  spolupráci s 
príslušným poradenským zariadením (CPPPaP, CŠPP) na zabezpečenie  vhodných podmienok 
pre edukáciu dieťaťa v prípade, že  škola nemá pedagóga  so špeciálnopedagogickou 
kvalifikáciou. 

g) Ak zákonný zástupca požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania v 
materskej škole. 

 

 

 príloha č. 2 

 

Adaptačný program materskej školy 
 

 
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno dieťa prijať na čas adaptačného pobytu, v ktorom 

zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve, najviac na štyri 

hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa do materskej školy 

zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa 

po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom MŠ pravidelne navštevovať materskú školu v 

dohodnutom čase.  

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže 

riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy ( na dohodnutý čas ) alebo o ukončení tejto dochádzky.  

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávania v materskej 

škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva). 

 
Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej 

školy je potrebné: 

1. Prijať  dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky 

2. Vytvoriť pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov. 
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3. Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť 

a uspokojenie vstupom a pobytom v MŠ a získať  si dôveru dieťaťa 

4. V rozhovoroch so zákonným zástupcom dieťaťa získať informácie o individuálnych 

osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, čase a priebehu spánku. 

 

Prvá časť adaptácie – prvé dni 

Počas adaptačného pobytu umožniť zákonnému zástupcovi dieťaťa podľa jeho želania pobyt 

s dieťaťom v materskej škole 1 – 2 hodiny denne (v prípadoch, ak dieťa neustále plače, odmieta 

pobyt v MŠ), dieťa sa oboznámi s prostredím školy a ostatnými zamestnancami materskej školy. 

 
 
 
Druhá časť adaptácie 

Dieťa je v materskej škole bez zákonného zástupcu do 10.00 hodiny alebo dopoludnia. Dieťa je 

pri príchode potrebné odpútať od rodiča a odlúčiť sa od neho na minimálny čas. Dieťa sa 

oboznamuje s kolektívom detí, s denným režimom, kultúrno-hygienickými návykmi, pobytom 

vonku. Získava návyky kolektívneho správania, učí sa sebaobsluhe v prostredí MŠ. V tomto 

období je potrebné rešpektovať dieťa, jeho potreby a túžby a vedieť ho plne uspokojiť. Pri 

ľahšom adaptačnom programe sa veľmi pozitívne osvedčuje, ak si dieťa z domu prináša jeho 

najmilšiu hračku, ktorú pani učiteľka rešpektuje. 

 
Tretia časť adaptácie 

Dieťa zostáva počas celého dňa v MŠ, aj počas popoludňajšieho odpočinku. V tomto prípade 

rodič hneď po popoludňajšom odpočinku prichádza pre dieťa a postupne predlžuje čas 

adaptácie. Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť na základe konzultácie so zákonným 

zástupcom dieťaťa. Ak dieťa nevie prijať život v MŠ, je potrebné po konzultácii s rodičom 

prerušiť jeho dochádzku do MŠ na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší školský rok. 

 
Povinnosti riaditeľky materskej školy: 
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1. Riaditeľka školy vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy. Pričom so 

zákonným zástupcom dieťaťa dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole. 

2. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci 

spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne 

riaditeľka so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti 

dieťaťa.  

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže 

riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe jeho písomnej 

 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

podľa 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

1. žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas 

alebo o ukončení tejto dochádzky. 

2. Riaditeľka je povinná dodržiavať platnú legislatívu a najmä postupovať v zmysle zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonávacím predpisom k školskému 

zákonu vo vzťahu k materským školám je vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej 

škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).  

                                                                                                  

             
 

Diagnostický pobyt 
 

Deti so špeciálno-výchovnými potrebami sa môžu prijať na diagnostický pobyt. V tomto čase 

materská škola spolupracuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, pani učiteľky 

pozorujú dieťa, jeho prejavy v kolektíve, vedú písomne záznamy z pozorovania a zistených 

skutočností, spolupracujú so zariadením výchovného poradenstva a prevencie a na základe ich 
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odporúčania riaditeľka MŠ rozhodne o predĺžení diagnostického pobytu dieťaťa alebo jeho 

ukončení. 

 

Kritéria prerušenia, prípadne ukončenia  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. 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

č. 17/2012 

Článok 1 

Uvodné ustanovenia 
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Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v 

materskej škole (ďalej len „príspevok") a spôsob jeho úhrady od zákonného zástupcu dieťaťa. 

Príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

Článok 1 

Príspevok za pobyt 

1. Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov materskej školy, vrátane 

výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb. 

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 17 €, okrem odseku 

7 článku 2. 

3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ materskej školy vo vnútornom predpise. 

4. Vnútorný predpis musí byť zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy 

materskej školy. 

5. Príspevok podľa odseku 2 sa neuhrádzal ), ak sú splnené podmienky: 

a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, b) zákonný 

zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že 'e poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ), 

c) dieťaje umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

6. Príspevok podľa odseku 2 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa2) neuhrádza ak: a) má 

dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

b) dieťa nenavštívilo materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných 

prázdnin, 

c) pomernú časť príspevku podľa odseku 2 uhrádza zákonný zástupca v prípade, že 

bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa 

bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

                                                 
1 ) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov. 
2 ) 28 ods.7, písm. a, b zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 12/2011, ktorým sa 

určovala výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

17.09.2012. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta, t.j. 11.10.2012. 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 
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ŽIADOSŤ 

o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole podľa 28 ods. 8 zákona 
č.245/2008 Z.z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

1. Údaje o žiadateľovi (zákonnom zástupcovi) 

Meno:  Priezvisko:  

Trvalý pobyt: ulica: 

číslo: psč: č. tel.: 

Udaje o dieťati: 
Meno: 
Dátum narodenia: 

 

Priezvisko: 

 

Trvalý pobyt: ulica: 

číslo: psč: č. tel.. 

Materská škola:    

2. Odôvodnenie žiadosti 
(napr.: Žiadam o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole z dôvodu choroby 
dieťaťa, rodinných dôvodov a pod.) Pri PN predložiť potvrdenie od lekára. 

 

3. Vyhlásenie žiadateľa 

Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol(a) pravdivo. Som si vedomý(á) trestných následkov, 

ktoré by malo nesplnenie povinnosti hlásiť zmeny rozhodujúcich skutočností, ako aj to, že 

neprávom prijaté dávky som povinný(á) vrátiť, alebo uhradiť. 

Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o odpustenie 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy, školského zariadenia od 

úradu práce, poisťovní, iných štátnych orgánov, iných právnických osôb alebo fyzických osôb, 

ktoré konáva•ú s rostredkovanie zamestnania. 
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ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA 

 

 

Záväzne zapisujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania: 

 
V školskom roku . ........../.................... odo dňa: . 

 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: 

 
Bydlisko dieťaťa/žiaka: 

 
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu): 

 

 
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): 

 

 
Dieťa/žiak bude odoberať denne: * (raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru, II. večeru / druh 

diéty 

 
Dieťa/žiak bude odoberať denne okrem dní: ...  

(raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru, II. večeru / druh diéty .................. 

 
Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín: 

MŠ ZŠ od 6-11 rok. ZŠ od 11-15 rok. SŠ od 15-18/19 rok. Dospelí stravníci *Raňajky: 

*Desiata: *Obed: 
*Olovrant: 
*Večera: 
*II. večera: 
Spolu: 
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Zákonný 

zástupca 

uhrádza predchádzajúceho mesiaca. 
Spôsob úhrady: */poštovou poukážkou */trvalým príkazom */iným spôsobom (uviesť): 

Odhlásiť alebo prihlásit na stravovanie je možné vopred . deň .............. . .  
Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas nemoci, pri odchode zo školy a pod. Odhlasovanie zo 

stravovania sa vzťahuje aj na dieťa/žiaka v hmotnej núdzi. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa 

finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Dátum: 

 

 
podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 

Zápisný lístok možno použiť aj na zápis diétneho stravovania s doplnením názvu diéty! 
*nehodiace sa prečiarknite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vopred,  najneskôr  
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Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa S 6 ods. 1 SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 140 ods. 9, 10 a 141 ods. 5, 6 zákona NR SR 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 
č. 11/2012 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku na režijné náklady a 
spôsob jeho úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka 
(ďalej len „príspevok"). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu režijných nákladov školskej jedálne a výdajnej 
školskej jedálne. 1) 

Článok 2 

Príspevok na režijné náklady 

1. Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne a 
výdajnej školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením 
hygieny a kultúry stolovania. 

2. Príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 € na jedno hlavné jedlo uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka mesačne vopred spolu s príspevkom na nákup potravín. 

3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise. 

4. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v budove školy. 

5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre 
dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima, príspevok neuhrádza. ) 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

l . Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 18.06.2012. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2012. 

Ing. Igor Choma, v. r. primátor mesta 
Žili 
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príloha č. 7 

 
PRÁVA  DIEŤAŤA   

––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                                                                                 
1. ZÁSADA:    Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa. Na tieto práva 
majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, 
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, 
spoločenského alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny. 

2.ZÁSADA:  Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami 
zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom 
vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným 
hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa. 

3. ZÁSADA:  Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť. 

4. ZÁSADA:  Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať 
a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvlášť starostlivosť a ochranu 
vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má právo na primeranú 
výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby. 

5. ZÁSADA:  Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu 
opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav. 

6. ZÁSADA:   Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. 
Všade, kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich 
rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností 
sa dieťa v útlom veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať 
osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných 
prostriedkov na výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu 
mnohodetným rodinám. 

7. ZÁSADA:   Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné, aspoň na základnom 
stupni. Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu 
rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú 
a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti. Tí, čo sú 
zodpovední za vzdelávanie a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami dieťaťa: túto 
zodpovednosť majú predovšetkým jeho rodičia. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru 
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a zotavenie, ktoré majú sledovať tie isté zámery ako vzdelávanie: spoločnosť a úrady majú 
podporovať úsilie využívať toto právo. 

8. ZÁSADA:   Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana 
a pomoc.  

 

9. ZÁSADA:    Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti 
využívania. Nemá byť predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať 
pred dovŕšením primeraného minimálneho veku: v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu 
dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo 
vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu. 

10. ZÁSADA:  Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, 

náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duch 

porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si 

plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom. 

 

 

PRÁVA  DIEŤAŤA  V  MATERSKEJ  ŠKOLE 
 

 
• Rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.  
 
• Bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky v   materských školách. 
 
• Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom, 

individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v  
rozsahu ustanovenom zákonom. 

 
• Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, poskytovanie 

poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, výchovu a  vzdelávanie v 
bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

  
• Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. 
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• Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a  
sexuálnemu násiliu.  

 
• Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.  
 
• Na individuálne  vzdelávanie  za podmienok ustanovených zákonom podľa  § 24. 
 
• Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Práva dieťaťa a  ich aplikácia v materskej škole 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       

  Dňa 20. novembra 1989 Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa, 

ktorého cieľom bolo zistiť pre všetky detí  ochranu tam, kde Všeobecná deklarácia ľudských práv 

nemôže postihnúť ich špecifické postavenie, potreby a záujmy. 

              Dodržiavanie práv sa začína v rodine, a preto  aj my v materskej škole oboznamujeme  

rodičov so zásadami práv dieťaťa. Zásady práv dieťaťa  nenásilne zaraďujeme do bežného 

života MŠ a konfrontujeme ich  so školským vzdelávacím programom a učebnými osnovami 

predprimárneho vzdelávania. Uplatňujeme ich nenásilne vo všetkých organizačných formách 

počas pobytu dieťaťa v materskej škole. 

              Stanovené ciele a úlohy plníme priebežne zážitkovým učením, rôznymi aktivitami 

s deťmi a aktivitami v spolupráci s rodičmi. Súčasťou života našej školy a edukácie je 

rešpektovanie všetkých  základných práv dieťaťa. 

 

1. Zásada: Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. 

Aktivity: 

 vianočná besiedka, veľkonočné sviatky, fašiangy, MDD – poznávacia výchova, 
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 rozprávanie príbehov, prezeranie encyklopédii o ľuďoch, ktorí žijú v rôznych častiach 

sveta, čítanie z časopisov Včielka, čítanie rozprávok,  literárne aktivity, počúvanie  

rozprávok z TV a pod. 

 obkresľovanie postáv detí na baliaci papier a vyfarbovanie detí rôznej pleti – výtvarné 

aktivity , 

 obdarovanie a rozdelenie sa s druhými – oslava narodenín, menín, navzájom si 

pomáhať, vedieť vyjadriť svoje city – etická výchova. 

 

2. Zásada: Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj. 

Aktivity: 

 starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody a kŕmenie vtáčikov, plnenie projektu zdravá 

výživa, 

 mimické stvárnenie chorého, smutného, veselého a zdravého Adamka – etická výchova, 

 kreslenie smutných a veselých tvárí – Deň svetového zdravia – výtvarné aktivity 

 hudobno-pohybová hra: Hlava, ramená, kolená, palce – hudobné aktivity, 

 pohybové a športové aktivity – Deň športu, Športová olympiáda – pohybová a zdravotná 

výchova. 

 

 

 

 

3. Zásada:  Právo na meno a štátnu príslušnosť. 

Aktivity:  

 narodilo sa nám bábätko – každý človek má svoje meno, vymýšľanie mena pre bábiky, 

ich  starostlivosť,  hry s bábikami – prebaľovanie, kúpanie, ukladanie do postieľok, 

uspávanka, vzťah k ľudovým tradíciám regiónu – nácvik ľudových piesni, účasť na 

kultúrnych podujatiach, besiedkach – poznávacia, vlastenecká výchova  a hudobné 

aktivity, 

 prezeranie ilustrácií o rodnom meste, o Slovensku a hlavnom meste – Bratislave, poznať 

štátnu zástavu, návšteva  mestskej knižnice, slovné vyjadrenie zážitkov – vlastenecká, 

poznávacia, komunikačná, informačná výchova, 

 kreslenie a zostrojovanie – môj dom,  – výchova k tvorivosti, výtvarné aktivity. 
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4. Zásada: Právo na bývanie výživu a zdravotné služby. 

Aktivity: 

 hry so strukovinami, hry  varíme zdravé jedla pre chorého Adamka – poznávacia, 

zdravotná a etická výchova, 

 triedenie strukovín, tvorenie skupín, určovanie množstva – matematicko-logická 

výchova, 

 stavanie nemocnice a iných objektov, maľovanie – poskytnutie prvej  pomoci – výchova 

k tvorivosti, výtvarné aktivity, pracovné aktivity, 

 práca s knihou –  environmentálna výchova, poznávacia výchova, 

 starostlivosť o vlastné zdravie, primerane sa obliekať a dodržiavať hygienické zásady – 

zdravotná a poznávacia výchova. 

 
 

5. Zásada: Právo zvláštnej opatery telesné, duševné a sociálne postihnutého. 

Aktivity: 

 neposmievať sa deťom, ktoré sú iné ako sme my, ony za to nemôžu – kreslenie obrázkov 

pre tieto deti – etická výchova a výtvarné aktivity. 

 
 
6. Zásada: Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. 

Aktivity: 

 rozhovor na tému – moja rodina, naša škola, hry – na svadbu, na domácnosť – jazyková, 

komunikačná a poznávacia výchova, 

 počúvanie rozprávky  - O dvanástich mesiačikoch a iné  literárne aktivity. 

 
 

 

7. Zásada: Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie. 

Aktivity: 

 práca s knihou – O čom sa hračky rozprávali – literárne aktivity, 

 návšteva ZŠ,  

 návšteva do lesa – dýchame čistý vzduch – pohybová a poznávacia výchova  priateľ 

strom –    environmentálna, poznávacie a výtvarná výchova. 
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8. Zásada: Právo na ochranu a pomoc. 

 Pomôcť dieťaťu v každej situácií, brať ho také aké je, pomáhať pri výchovno-

vzdelávacom procese a pri všetkých aktivitách ak to potrebuje.   

 
 
9. Zásada: Právo na ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti 

a využívania. 

 Rozhovor s deťmi, Besedy s Mestskou políciou,  o tom  že sa deti  nemajú zhovárať 

s cudzími ľuďmi a brať od nich akékoľvek predmety a sladkosti. 

 
 

10 Zásada: Právo na ochranu pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, 

náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. 

 Rozhovory s deťmi a rôzne aktivity, ktoré tomu predchádzajú.  
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príloha č. 8 

 

Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami materskej školy 

 

Pedagogickí zamestnanci zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie, ostatní zamestnanci 

zodpovedajú za plynulý chod prevádzky. Deti, zákonní zástupcovia, pedagogickí a ostatní 

zamestnanci sa navzájom rešpektujú, tolerujú a akceptujú, spoločne vytvárajú príjemnú klímu. 

Dokážu pomenovať pozitívne ukazovatele, poukazujú na nedostatky prostredníctvom 

dotazníkov, ankiet, schránky dôvery, ale aj otvorenými rozhovormi, aby sa v materskej škole pre 

deti vytvorilo podnetné prostredie.  
 

Práva a povinnosti zamestnancov  

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných 

právnych predpisov (§ č.81, č.82 ZP, Pracovný poriadok), ich pracovnej náplne a z príkazov a 

pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej 

náplne zamestnancov.  

 

Zamestnanci majú najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:  
 

 pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností,  

 plniť príkazy priameho nadriadeného  

 využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,  

 byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 
odchádzať z neho až po skončení pracovného času,  

 opustiť pracovisko na ošetrenie počas pracovnej doby možno len so súhlasom 
nadriadeného s vyplnenou priepustkou,  

 bezdôvodne neopúšťať pracovisko,  

 dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak 
bol s nimi riadne oboznámený,  
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 dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle § 146 – 150 Zákonníka práce, 
Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 na základe zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dodržiavať § 7 ods. 1 písm. c)  

 neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť 
vedeniu školy,  

 v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,  

 oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom 
konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo správe zamestnávateľa,  

 na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, o zákaze požívania 
alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz 
požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a 
zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce,  

 riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, 
stratou alebo zneužitím,  

 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie 
príkazu, ak je jeho splnenie trestne alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť 
vyššiemu nadriadenému,  

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré 
v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.  

 

Každý zamestnanec má tieto práva:  
 

 právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,  

 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa po práci,  

 požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú 

prácu,  
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 oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, 

bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim 

vykonávanej.  

 

 

Povinnosti pedagogických zamestnancov: 

 zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ,  

 viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu 

hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, 

ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy 

je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v 

prírode, vychádzkach a pod. )  

 dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických 

dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynoch,  
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 zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v 

organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, v záujme 

jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí,  

 na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch, prípadne na 

individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo písomne, 

poskytovať im odborné poradenstvo,  

 spolupracovať s ostatnými zamestnancami materskej školy,  

 sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci.  
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Príloha č. 9 

Prehľad denných činností 
 

Trieda :   1. -  MOTÝLIKY -   veková kategória  3 – 4,5 ročné deti          

                                       

HODINA  ČINNOSTI 

 

6.30 – 7.30 

 

Schádzanie detí -  spontánne hry – staršie deti prechádzajú do triedy na poschodí  

 

 

7.30 

 

Hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí (riadené priamo i nepriamo 

usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity smerujúce k téme 

dňa, vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky  

 

Ranný kruh – debatný krúžok, navrhovanie aktivít  

 

Pohybové a relaxačné cvičenie  
 

 

8.40 – 9.10  

 

Osobná hygiena, desiata  

  

 

9.10            

Vzdelávacie aktivity    Jazyk a komunikácia -JAK,  Matematika a práca s informáciami -

MPI,  Človek a príroda- ČLP,  Človek a svet práce- ČLSP,  Človek a spoločnosť-ČLS, 

Umenie a kultúra hudobná výchova-  UMK HV, Umenie a kultúra výtvarná výchova -

UMK VV,  Zdravie a pohyb  - ZDP. 

 

Pobyt vonku  -  vychádzka, školský dvor ( s rôznym zameraním – pohybovým, 

environmentálnym, dopravným, ekologickým, atď.)  

 

 

11.35 

12.05 

 

Osobná hygiena,  Obed  

Osobná hygiena  -   odpočinok  

 

 

14.00 – 14.30 

 

Osobná hygiena, olovrant  

 

 

14.30 – 16.30 

 

Popoludňajšie aktivity – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, 

hodnotenie dňa  

Hry a hrové činnosti - Spoločné hry detí 1. a 2. triedy do rozchodu domov  
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Príloha č. 10 

Prehľad denných činností 

 
Trieda :   2.  –  KVIETKY -   veková kategória 4,5 – 6 ročné deti    

     

    

HODINA  ČINNOSTI 

 

6.30 – 7.30 

 

Schádzanie detí – spontánne hry,    deti 2. triedy  prechádzajú do triedy na poschodí  

 

 

7.30 

 

Hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí (riadené priamo i nepriamo 

usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a vzdelávacie aktivity 

smerujúce k téme dňa, , individuálne jazykové chvíľky  

 

Ranný kruh – debatný krúžok, navrhovanie aktivít  

 

Pohybové a relaxačné cvičenie  

 

 

8.50 – 9.10  

 

Osobná hygiena, desiata  

  

 

9.10             

Vzdelávacie aktivity    Jazyk a komunikácia -JAK,  Matematika a práca s informáciami 

-MPI,  Človek a príroda- ČLP,  Človek a svet práce- ČLSP,  Človek a spoločnosť-ČLS, 

Umenie a kultúra hudobná výchova-  UMK HV, Umenie a kultúra výtvarná výchova -

UMK VV,  Zdravie a pohyb  - ZDP. 

 

Pobyt vonku  -  vychádzka, školský dvor ( s rôznym zameraním – pohybovým, 

environmentálnym, dopravným, ekologickým, atď.)  

 

 

11.45 

12,15 

 

Osobná hygiena,  Obed  

Osobná hygiena  -  čistenie zubov,  odpočinok  

 

 

13.50 – 14.20 

 

Osobná hygiena, olovrant  

 

 

14.20 – 15.30 

 

Popoludňajšie aktivity -– individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, 

hodnotenie dňa  

Hry a hrové činnosti  - prechod detí do 1. triedy na prízemí – hry do rozchodu 



Školský por iadok Materskej  školy ,  

Ces ta  k  vodojemu 386/4 ,010 03  Ži l ina   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

domov 

Splnomocnenie 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308 / 2009 

Z.z § ods. 8 splnomocňujem svoje ďaľšie maloleté dieťa (staršie ako 10 rokov) alebo inú pedagogickým 

zamestnancom známu osobu na  preberanie dieťaťa u materskej školy, ktorá po prevzatí za dieťa 

uodpovedá. V prípade, že zákonný zástupca písomne splnomocní svoje maloleté dieťa, zodpovedá po 

prevzatí za dieťa zákonný zástupca. 

Podpísaný rodičia / zákonní zástupcovia 

Meno a priezvisko   otec ........................................................................................................ 

Meno a priezvisko matka .................................................................................................... 

                 

Splnomocňujeme 

V školskom roku  .....................................na preberanie svojho dieťaťa ............................... 

narodeného  ...............................................nasledujúce osoby: 

 

1.Maloleté dieťa: 

Meno a priezvisko  .....................................................dátum nar. ................................... 

Bydlisko  .....................................................vzťah k dieťaťu (napr, brat) 

 

Iné osoby: 

 

1Meno a priezvisko  ................................................................................................ 

 

Bydlisko.........................................................vzťah k dieťaťu (napr, teta) 

 

 

2.Meno a priezvisko  ................................................................................................ 

 

Bydlisko.........................................................vzťah k dieťaťu (napr, teta) 

 

 

 

3.Meno a priezvisko  ................................................................................................ 

 

Bydlisko.........................................................vzťah k dieťaťu (napr, teta) 
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V Žiline dňa ................. Podpis rodičov/ zákonných zástupcov 

 

príloha č. 12 

Odhlasovanie detí — usmernenie 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7:00 hod. ráno, telefonicky na t.č. 041/ 5667 

189, alebo osobne u pani vedúcej šk. jedálne, pani kuchárky, prípadne pani učiteliek na triedach. 

Dieťa, ktoré rodič nestihol v prvý deň choroby odhlásiť zo stravy, si môže prevziať obed v čase 

od 11:30 do 12.00. To, že si rodič príde pre obed, musí oznámiť na tel. čísle 041/ 5667 189, do 

10:00. 

Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a 

pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
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príloha č. 13 

 
Výučba krúžkovej činnosti materskej školy 
 
 
 
 
Výučba cudzieho jazyka :   A N G L I Č T I N A 
 
 
Vyučujúca :     Danka Machútová  
 
Výučba :    anglického jazyka 
 
V čase :    utorok 14, 20 – 15, 00 hod 
                         
 
   
 
 
 
Preberanie a odovzdávanie detí medzi lektorkou a učiteľkou je potvrdené podpisom.   
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príloha č. 14        

                               

Organizovanie aktivít na základe informovaného súhlasu rodičov  
____________________________________________________________________________

_ 

 
Materská škola:  
Zákon č. 245 / 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, §28.ods. 17 zákona : 
Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, 
návštevy divadiel, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom  zákonného 
zástupcu dieťaťa a po dohode zo zriaďovateľom  
- Vyhláška č.308/2009 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 7 odsek 9 : 
 
 „Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy najviac na jeden deň 
s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením 
teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec 
poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie 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 výlet a exkurziu 
s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.“. 
Informovaný súhlas sa považuje za dôležitý princíp  a je ukotvený v právnych predpisoch nielen 
v európskych krajinách, ale aj v krajinách iných kontinentov. Zahŕňa ochranu ľudských práv, 
poskytuje priestor na získanie dostatočného množstva informácií, vytvára možnosti výberu 
a následného rozhodnutia sa dotknutých osôb  v konkrétne riešenej problematike. Informovaný 
súhlas je základným pilierom  pri uplatňovaní individuálnych ľudských práv. Vytvára priestor na 
vedenie diskusie a hľadanie optimálneho riešenia. 
 V školstve sa prvýkrát s pojmom informovaného súhlasu stretávame v zákone č. 245 / 2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní / školský zákon /, ktorý zavádza mnohé reformné kroky do škôl , čím 
podporuje partnerský vzťah a oveľa väčšiu spoluprácu školy s rodičovskou verejnosťou. 
Aplikáciu informovaného súhlasu vymedzuje aj vyhláška č. 308 / 2009 Z.z.  o materskej škole, 
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z z v §7 odsek 
9. 
  
Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, na ktorom sa okrem jej 
vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej 
súhlasu. 
 
Pri informovanom súhlase ide o proces : 
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– pri ktorom pedagogický zamestnanec oboznámi zákonných zástupcov dieťaťa so 
všetkými dostupnými informáciami a plánovaným postupom, s cieľom získať súhlas na 
výkon tohto postupu, 

– formou informovaného súhlasu pedagogickí zamestnanci požadujú súhlas zákonného 
zástupcu s navrhnutým postupom starostlivosti o dieťa uplatňovaným v materskej škole, 
alebo v prostredí mimo materskej školy napr. na výlete, krúžkovej činnosti a iných 
činnostiach. 

 
 
Proces informovaného súhlasu pozostáva: 
 

– poskytovania informácií zákonným zástupcom 
– vyjadrenia súhlasu 

 
 
 Pod informovaným súhlasom rozumieme aj odmietnutie plánovacej činnosti zákonným 
zástupcom. 
 

– Podstatou informovaného súhlasu je, že zákonný zástupca sa dostáva do pozície 
informovaného účastníka o plánovanej činnosti pre dieťa materskou školou a podieľa sa 
tak na rozhodnutiach týkajúcich sa navrhovaných postupov. Očakáva sa, že vyjadreniu 
súhlasu predchádza diskusia o obsahu a priebehu predpokladaného postupu. Informácie 
sa vzťahujú k tej oblasti, na ktorú chce materská škola získať informovaný súhlas. 

 
– Zákonný zástupca má právo pýtať sa na všetky okolnosti a podmienky, aby 

navrhovaným riešeniam alebo postupom lepšie porozumel a aby mohol urobiť 
rozhodnutie o realizácii alebo odmietnutí určitého prediskutovaného postupu vyjadrené 
informovaným súhlasom. Na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu platný , 
musí byť spôsobilý urobiť takéto rozhodnutie a jeho súhlas musí byť dobrovoľný. 

 
– Pri organizovaní výletu sa k súhlasu priloží zoznam zákonných zástupcov, kde sa uvedie 

bydlisko a podpis. 
  
 
Vzor informovaného súhlasu / pri organizovaní výletu, exkurzie, divadla sa k súhlasu priloží 
zoznam detí/ 
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príloha č  15 

 
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,  

- efektívne podporovať socio-morálny vývin dieťaťa, 
- 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  zástupcom,  pri  pohovore  s rodičmi dbať na 

taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácie, 
- kontaktovanie PPP. 

 
Represívne opatrenia šikanovania:  
 

- odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť, 
- informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí, 
- odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc 
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- príloha č. 16 
 

Národný program prevencie obezity  
_______________________________________________ 

 
 
Zámerom Národného programu prevencie obezity je vytvoriť spoločensky prospešný systém, 
ktorý povedie k zníženiu obezity v populácii a eliminuje epidemický výskyt  nadhmotnosti 
a obezity. Sekundárnym efektom programu by malo byť, vo vzájomnej interakcií s preventívnymi 
programami, špecificky orientovanými na vybrané chronické ochorenia, zníženie počtu nových 
prípadov ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, ako aj zníženie výskytu a vplyvu 
ostatných modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení. Ciele programu preto boli 
zvolené nasledovne: 
 

1. zabrániť vzniku nadhmotnosti a obezity u detí. 
 

2. zastaviť nárast počtu občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou. 
 

3. znížiť počet občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou. 
 
 Pre dosiahnutie stanovených cieľov, boli stanovené dve základné oblasti, v ktorých by 
mali byť vykonávané aktivity. Týmito oblasťami sú: 
 

VÝŽIVA : 
 
Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa a určujú 
potenciál jeho ďalšieho fyzického a psychického rozvoja. Zdravie detí ovplyvňuje kvalita 
a množstvo jedla. Je veľmi ťažké stanoviť si všeobecné návody, existujú však všeobecné 
kritériá, o ktoré sa môžeme oprieť. Zamerané sú na to, aby strava našich detí bola zdravá, 
plnohodnotná a zabezpečila im zdravý vývin a v dospelosti zdravie a optimizmus: 
 

– zníženie príjmu energie zo všetkých tukov, posun spotreby tukov od nasýtených k 
nenasýteným a k vylúčeniu trans-mastných kyselín. 

 
– obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov s vyšším 

obsahom tuku, tučných mliečnych výrobkov. 
 

– zvýšenie spotreby rýb, mlieka, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku, 
nenasýtených mastných kyselín, najmä omega -3 mastných kyselín. 

 
– zníženie príjmu energie z voľných cukrov. 
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– zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave, strukovín, celozrnných  
výrobkov a orechov, nezabúdať na pravidelnú konzumáciu cibule a cesnaku. 

 
– dôsledne dbať na dostatočný prísun tekutín v priebehu celého dňa 

 
 
 
 

POHYBOVÁ  AKTIVITA : 
 
 
 Úroveň pohybovej aktivity občanov Slovenskej republiky ešte stále nedosahuje potrebnú 

úroveň, a zdraviu prospešná, kondičná pohybová aktivita, ešte stále nie je súčasťou bežného 

denného programu. Príčiny tohto stavu sú rôzne, no najvýznamnejšou príčinou tohto stavu je 

určite dostupnosť športovísk pre občanov a nedostatočná úroveň zdravotného povedomia 

občanov. Každá metóda, ktorá bude orientovaná len do oblasti výchovy ku zdraviu bez 

vytvorenia možností na vykonávanie pohybovej aktivity, sa stáva kontraproduktívnou. Preto je 

potrebné aplikovať simultánne oba prístupy, vykonávať dôslednú výchovu občanov všetkých 

vekových kategórií, ale i vytvárať možnosti, príležitosti na splnenie svojich potrieb, očakávaní 

v oblasti pohybovej aktivity. V oblasti pohybovej aktivity budú opatrenia zamerané na:  

- zníženie počtu detí a dospelých, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,   

- zvýšenie počtu detí a dospelých, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej 

pohybovej aktivity denne.  

- pozitívne rozvíjanie a menenie prostredia a jeho faktorov, tak aby boli aktívne vytvárané 

možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.   

 
 
Materská škola sa aktívne zapája okrem plnenia úloh z ŠVP pre MŠ aj do realizácie oblasti 

športu. Zdravý fyzický a psychický vývin u detí a vytváranie návykov zdravého životného štýlu 

podporujeme pestrou škálou rôznorodých aktivít, napr. každodenným cvičením detí, častým 

zaraďovaním telovýchovných chvíľok, každodenným pobytom a pohybom detí v prírodnom 

prostredí s možnosťou prírodných i umelých prekážok. 
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Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, Žilina 
 
 
 

Dodatok č. 1 k 
 

Školskému poriadku 
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Názov dokumentu: Dodatok k školskému poriadku č.1 

Počet strán:  36 

Počet príloh 10 

V pedagogickej rade prerokovaný  :  27. augusta 2017 

Platnosť od:  01. septembra 2017 

Platnosť ukončená dňa:  

Vydáva Jaroslava  Rybáriková riaditeľka školy 

 
 

 
 
Zmeny v Školskom poriadku: 
 
 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom 

školstva).  

 

sa dopĺňa: 
 
„Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania vydáva materská škola len  
Na základe žiadostí zákonného zástupcu.“ 
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 Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, Žilina 
 
 
 
 
 

Dodatok č. 2 k 
 

Školskému poriadku 
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Názov dokumentu: Dodatok k školskému poriadku č.2 

V pedagogickej rade prerokovaný  :  3. 9. 2018 

Platnosť od:  03. septembra 2018 

Platnosť ukončená dňa:  

Vydáva Jaroslava  Rybáriková riaditeľka školy 

 
 

 
 
Zmeny v Školskom poriadku: 
 
 

Článok 4 
 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 
 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch   od   6.30  hod.  do  16.00   hod.  
 

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami detí na prvom  združení 

rodičov dňa :  
 

Vymedzený čas prevádzky materskej školy je určený ako hraničný. Pred 06.30 hod. a ani po 

16.00 hod. nesmú byť deti v materskej škole. 
 

Riaditeľka materskej školy :  Jaroslava Rybáriková 

Konzultačné hodiny: pondelok a streda od 10.30 hod. do 11.30 hod. prípadne podľa              

predchádzajúceho dohovoru. 

 
 

 

 

sa  mení v čase prevádzky MŠ a konzultačných hodín pani riaditeľky na: 
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Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch   od   6.30  hod.  do  16.30   hod.  
 

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami detí na prvom  združení 

rodičov dňa :  
 

Vymedzený čas prevádzky materskej školy je určený ako hraničný. Pred 06.30 hod. a ani po 

16.30 hod. nesmú byť deti v materskej škole. 
 

Riaditeľka materskej školy :  Jaroslava Rybáriková 

Konzultačné hodiny: pondelok a streda od 11.15 hod. do 12.15 hod. prípadne podľa              

predchádzajúceho dohovoru. 

 
 
 
 
 
„ 
 

 


