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 Materská škola pri základnej škole v Kamienke je predškolské zariadenie zabezpečujúce 

predprimárne vzdelávanie detí. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie školského 

zariadenia zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, 

aby bol čas strávený v predškolskom zariadení efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol 

aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola bude dôsledne dbať na 

dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd 

ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného 

dôvodu sa ustanovuje tento školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. 

Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných 

zamestnancov školy. Uplatňovanie vnútorného poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom 

uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností. 

    Školský poriadok Materskej školy pri Základnej škole v Kamienke je vypracovaný v zmysle:  

* 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení    

neskorších predpisov, 

* podľa  § 11 ods.3 zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelaní     

vyhlášky Ministerstva školstva SR 306/2008 a v zmene neskorších predpisov č. 308/2009 Z.z. 

o materskej škole, 

* zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov, 

* pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských  

zariadení vydaného ministerstvom školstva SR, 

* pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti Obecného úradu v  Kamienke a Základnej školy s materskou školou v Kamienke 

a prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy, 

Školský poriadok bol vydaný pre rodičov a zamestnancov materskej školy, upravuje podrobnosti  

o právach  povinnostiach detí a ich zákonných zástupcoch v materskej škole, týkajúce sa prevádzky 

a denného režimu deti a zamestnancov školy. 

 

A/  PRÁVA  A POVINNOSTI  DIEŤAŤA  A  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU 

1. Dieťa má právo na 

 rovnoprávny prístup k 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, 

 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 potreba, a na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove 

a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

 

2. Dieťa je povinné 

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

 dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorne predpisy školy, 

 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý školské zariadenie využíva na výchovu 

a vzdelávanie,  
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 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie ďalších osôb zúčastňujúcich  

sa na výchove a vzdelávaní, 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

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

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 

3.  Zákonný zástupca dieťaťa má právo 

 vybrať pre svoje dieťaťa školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto 

zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa ,jeho 

vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školského 

zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v školskom zariadení 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 zákona, 

 oboznámiť sa so ŠkVP, ročným plánom a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase zástupkyne pre MŠ na 

edukačných aktivitách určených ročným plánom školy, 

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy. 

 

4.    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovanie jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, 

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťa, jeho zdravotných problémoch alebo 

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

 prihlásil dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

   5.   Povinnosti pedagogických zamestnancov  

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa , jeho zákonného zástupcu, 

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

a výsledky psychologických vyšetrení s ktorými prišiel do styku, 

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné 

schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

 podieľať sa na vypracovaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej 

zákonom č. 245/2008 Z.z. 

 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, 

 pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného 

programu, 

 pravidelne v stanovenom čase plánovať svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť v týždenných 

výchovno-vzdelávacích  plánoch , 

 udržiavať a rozvíjať svoje profesijnej kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo 

sebavzdelávania, 

 vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi 

školského  vzdelávacieho programu alebo výchovných plánoch 

 poskytovať dieťaťu alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú 

s výchovou a vzdelávaním, 

 pravidelne informovať dieťa a zákonného zástupcu o priebehu, výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

práce, ktoré sa ho týkajú v rozsahu ustanovenom zákonom 245/2008 Z.z. 

     Pedagogický zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov 

a získavať iné výhody v súvislosti a poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej 

činnosti. To sa nevzťahuje na obvykle dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti, 

napr. na prijatie daru z príležitosti Dňa učiteľov, skončenie školského roku, 
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 materská škola bude dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinnosti zákonných zástupcov, t. j. že 

počas konania rozvodu a úprave rodičovských práv a povinnosti bude materská škola dbať o riadne 

napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu, 

 zachovávať neutralitu, t.j. pedagogický zamestnanci počas prebiehajúceho konania o úprave a 

výkone rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachováva neutralitu vo svojich postojoch a 

vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa, v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne 

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

neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov, rešpektovať,  

 v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, materská škola bude 

rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého 

zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o 

dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení 

predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva 

právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská 

škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia 

rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované, 

 po predložení právoplatného rozhodnutia len jednému zo zákonných zástupcov materská škola bude 

riešiť všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach 

zastupovať, 

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

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

nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti 

vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
6. Práva pedagogických zamestnancov  

 zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinnosti, najmä na svoju  ochranu 

pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb, 

 ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti, 

 účasť na riadení školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov 

v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školského zariadenia, 

 predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania školského programu alebo výchovného 

programu, 

 výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na 

určenie a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií, 

 kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom č. 317/2009 Z.z. 

a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva, 

 objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti, 

  nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu  druhého pedagogického zamestnanca, 

 zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať len preto, že 

uplatňuje svoje práva, 

 pedagogický zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný za to, že 

podá na iného pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo 

podnet na začatie trestného stíhania, 

 pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej 

osoby podľa § 139 ods.  1 písm. h) trestného zákona. 

 

1. CHAREKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 

      Materská škola je trojtriedna podľa § 59 ods. 1 zákona  poskytuje celodennú a poldennú predprimárnu 

výchovu a vzdelanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou. 

      Nová  budova materskej školy je súčasťou budovy základnej školy nachádza sa v centre dediny ďalej od 

hlavnej komunikácie. Celý areál je oplotený so vstupným vchodom  a prístupovým chodníkom zo zadnej 

ulice. V areáli je multifunkčné ihrisko a školský dvor.      
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Materská škola je jednopodlažná budova skolaudovaná v roku 2011 v ktorej sa nachádzajú tri triedy. Na 

prízemí je trieda 2,5 – 4 ročných detí s príslušnými priestormi (herňa, spálňa, kuchynka, izolačná miestnosť, 

šatňa, umyvárka, WC pre deti so  sprchou, výlevka, kancelária zástupkyne MŠ, schodište).  

    Trieda 4 – 5 ročných detí je zriadená na prízemí v priestoroch ZŠ v ktorej je herňa a šatňa. Na spánok sa 

deti delia do I. triedy na prízemí a III triedy na poscho. Umyvárka a WC sú v priestoroch MŠ. Trieda je 

oddelená od priestorov základnej školy stenou a dverami podľa požiadaviek RUVZ. 

    Na poschodí sa nachádza trieda 5 – 6 ročných detí  tie iste priestory sa nachádzajú aj na poschodí kde je 

sklad učebných pomôcok a kancelária pre učiteľky. Budova má sedlovú strechu, plastové okná je zateplená. 

Všetky priestory ktoré využívame sú osvetlené žiarivkami. Vetranie je zabezpečované učiteľkami 

a upratovačkou počas celého dňa.   Obidve poschodia sú spojené schodiskom a od základnej školy oddelené 

protipožiarnymi dverami. 

   Triedy sú slnečné, vzdušné, estetický upravené, hygienicky vyhovujúce s dostatočným priestorom na 

pohyb detí.  Na konci kalendárneho roka podľa stavu finančných prostriedkov modernizované.  

 

2. PREVÁDZKA V MATERSKEJ ŠKOLE 

     Materská škola z  celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie 

v pracovných dňoch  od 6.30 h do 16.30h. Zriaďovateľom je obec Kamienka. 
Riaditeľ základnej školy s materskou školou – PaedDr. Oľga Gregová 

Zástupca riaditeľa školy  pre materskú školu – Svetlana   Bittnerová 

Konzultačné hodiny ...................................................... 

Vedúca školskej jedálne: A. Zimová 

Konzultačné hodiny v ZŠ.............................................. 

        Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená riaditeľkou školy   

a zriaďovateľom. 

V čase vedľajších prázdnin (jesenných, vianočných, jarných a pod.) ak bude predbežným, ale pre rodičov 

záväzným oznamom  zistené, že v MŠ  bude počas týchto prázdnin  menej ako 15 detí, bude prevádzka    MŠ 

prerušená. 

    V čase letných prázdnin  môže byť prevádzka počas dvoch júlových týždňov podľa záujmu rodičov 

a podľa stavu finančných prostriedkov. Musí byť prihlásených 15 a viac detí. Ostatných osem týždňov je 

prevádzka prerušená z dôvodov dôkladnej dezinfekcie priestorov MŠ a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek 

a náhradného voľna. 

      Prerušenie alebo obmedzenie  prevádzky oznámi zástupca materskej školy oznamom vopred. Prevádzka 

materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených 

detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.  

 

 

3.   ZÁPIS  A PRÍMANIE  DIEŤAŤA  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY 

        Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky do  materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorú predloží zástupcovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 

a dorast, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Môžu sa prijímať aj detí so 

špeciálnymi výchovnými potrebami s ohľadom na ich telesný postih, detí nadané, vo veku spravidla od troch 

do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou 

školskou dochádzkou. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú detí: 

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Výnimočne možno prijať do materskej školy aj dieťaťa od dvoch rokov veku ak sú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.( predovšetkým kapacitné)           

      Deti do materskej školy sa prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto, termín  

podania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní zástupca po dohode so zriaďovateľom na budove 

materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 30. apríla  do 31. mája. Zástupca spolu 

s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania deti do materskej školy. Prednostne sa prijímajú 

deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou dochádzkou a s dočasne odloženou povinnou 

školskou dochádzkou.  

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:  

 osobne, 

 písomne poštou, 
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 e-mailom. 

         Rozhodnutie odklade  povinnej školskej dochádzky  dieťaťa predloží zákonný zástupca  zástupkyni 

materskej školy každoročne 30. júna. 

Písomne rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka 

dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijatia v priebehu školského 

roka do 30 dni odo dňa podania žiadosti. Rodič prevezme rozhodnutie osobne a potvrdí podpisom 

 

       Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovnými potrebami   dieťaťa predloží aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  Podľa § 3 ods. 4 do triedy možno prijať najviac dve deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti 

s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania,  pričom sa najvyšší počet detí v triede 

znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťaťa. 

Kritéria prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

 dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, 

 dieťa ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia školskej 

dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

 dieťa môže byť prijaté aj v priebehu roka, ak je voľna kapacita materskej školy. 

Podrobnejšie podmienky a kritéria prijímania detí do MŠ sú zverejnené na webovom sídle školy a nástenke 

školy. 

 

a) Adaptačný pobyt 

     Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky z dôvodu  ľahšej adaptácie dieťaťa  možno prijať dieťa na čas adaptačného 

pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu  hodinu, dve 

a najviac na štyri hodiny. Prvý týždeň prevádzky dieťa dostáva len desiatu , je v MŠ do obeda. Druhý týždeň 

dieťa po konzultácii s triednou učiteľkou môže ostať na celý deň. Zákonný zástupca 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 so zástupcom  

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

zástupca školy po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do 

materskej školy na dohodnutý čas.  V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický 

pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace 

 

4. ÚHRADA PRÍSPEVKOV ZA DOCHÁDZKU DIEŤAŤA  DOMATERSKEJ ŠKOLY 
     Podľa § 28 ods.5 zákona, výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019  čl. 2 zo dňa 3.7.2019 

 Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič mesačne na jedno dieťa sumou  10 eur. 

Tento príspevok sa uhrádza 10 až 15 dňa v kalendárnom mesiaci, šekovou poukážkou, alebo internet 

bankingom na číslo účtu SK39 0200 0000 0016 6434 7458  VUB banka. Pri úhrade elektronickou formou je 

potrebné uviesť MŠ, meno a priezvisko dieťaťa. Poštovú poukážku a lístok na úhradu internet bangingom 

dostane rodič  v materskej škole od triednych učiteliek. 

Príspevok  za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a/  ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

b/  ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  poberateľom dávky    

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

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

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

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

kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 

 ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písm. a/ až c/ zriaďovateľ predškolského 

zariadenia vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok. 

    Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej 

škole stravuje. Ak dieťa je neprítomné v materskej škole jeho neprítomnosť musí rodič nahlásiť deň vopred 

a následne nahlásiť kedy dieťa príde do materskej školy.  

V prípade náhleho ochorenia rodič musí prísť v  ten deň  s obedárom  po stravu dieťaťa do materskej školy.   
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   V prípade ak rodič neuhradí príspevok v stanovenom termíne zástupca materskej školy môže po 

predchádzajúcich písomnom upozornení rodiča a obecného úradu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa 

do predškolského zariadenia. 

   Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje deň vopred u vedúcej školskej jedálne alebo u triednej učiteľky. Ak 

rodič dieťa neodhlási musí prisať pre obed do materskej školy do školskej jedálne. 

 

5. ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

V školskom roku 2020/ 2021 je zapísaných v materskej škole 52 detí   / 4 dva a polročné  / 

Prízemie:      1. trieda 2,5 - 4 ročné detí, počet zaradených detí 18  /4 deti 2,5 ročné/ triedna učiteľka: Bc. M. 

Špirková, M. Škvarová 

                     2. trieda  4 – 5  ročné detí, počet zaradených detí 13,  triedna učiteľka: M. Lichvárová  

Poschodie:   3. trieda 5 – 6 ročné detí, počet zaradených detí 21 triedna učiteľka: Bc. A Kunáková, zástup. 

MŠ S. Bittnerová, asistent učiteľa M. Drondzeková 

 

PREVÁDZKA TRIED, SCHÁDZANIE A ROZCHÁDZANIE DETÍ 

I. trieda  na prízemí    2,5 –  4 ročné deti       6.30 h –  16.30 h  

II. trieda  na prízemí       4 –  5 ročné deti       7.30 h –  12.00 h 

III. trieda  na poschodí     5 –  6  ročné deti      7.30 h  – 15.30 h  

   V čase od 6.30 h do 7.30 h sa deti schádzajú v triede 2,5 – 4 ročných detí na prízemí. O 7.30 h sa začína 

prevádzka v II. triede 4 – 5 ročných detí  do 12.00 h.  Deti sa na spánok delia do I. triedy a III. triedy chodí  

V triede 5 – 6 ročných  sa začína prevádzka o 7.30 do 15.30 h.  O 15.30 h  sa  deti presunú k deťom na 

prízemí, po 15.00 h môžu rodičia prichádzať pre svoje detí. Odovzdávanie detí učiteľke učiteľkou počas 

ranného schádzania do 7.30 a poobede o 15.30 vykonajú zápis o odovzdaní do určeného zošita. 

Účasť na súťažiach, výletoch  

Deti sa zúčastňujú súťaži výletov, exkurzii na základe plánu práce najviac na jeden deň v sprievode 

určených pedagogických  zamestnancov podľa počtu detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie 

pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu vrátene 

poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Zákonný zástupca podpíše informovaný  

písomný súhlas so súhlasom o účasti dieťaťa na  danej súťaži, výlete, a s účasťou detí na rôznych exkurziách 

a uverejňovaním fotiek na webovom sídle ZŠ s MŠ. 

 

Krúžková činnosť 

 Krúžková činnosť - anglický jazyk pod vedením Mgr. J. Alexikovej-Kordiakovej bude prebiehať 

v popoludňajších hodinách v čase od 15.00 do16.00 h. Deti budú delené na  dve skupiny. Prvá skupina bude 

mať krúžok pondelok a stredu, druha skupina utorok, štvrtok. Poplatok 1 euro mesačne. Rodič podpíše 

písomný informovaný súhlas. Za bezpečnosť počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka ktorá s deťmi 

vykonáva vzdelávaciu činnosť. Po ukončení krúžkovej činnosti odovzdáva deti učiteľke MŠ v 1. triede  na 

prízemí ktorá má zmenu. 

 

6. PREBERANIE DETÍ 

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu 

určené školským poriadkom. Rodič je povinný dodržiavať čas prevádzky v materskej škole čas príchodu  do 

MŠ od 6.30h. do 8.00h. a čas odchodu od 15.00h. – do 16.30h. Ak zákonný zástupca opakovane porušuje 

školský poriadok materská škola   písomne upozorní zákonného zástupcu na porušovanie školské poriadku 

a potom vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárného vzdelávania. 

Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatie až po odovzdanie 

rodičovi alebo inej splnomocnenej osobe. Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže 

rodič splnomocniť aj svoje dieťa staršie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu 

osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.  

V prípade ak si rodič nevyzdvihne dieťaťa do 16.30 hod z MŠ, učiteľka vykonáva tieto kroky: 

   1. telefonicky informuje rodiča, alebo príbuzných. 

 

7. RGANIZÁCIA V ŚATNI 

         Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú deti k samostatnosti 

a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, 

za hygienu určený prevádzkový zamestnanec. Pre menšie deti je potrebné náhradné oblečenie.  
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8.ORGANIZÁCIA V ÚMYVÁRNI 

           Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, stomatohygienu 

vykonávajú pravidelne všetky deti. Za pravidelnú výmenu uterákov zodpovedajú rodičia, za hygienu a suchú 

podlahu zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec 

 

9. ORGANIZÁCIA V JEDÁLNI 

 Deti desiatujú a obedujú vo svojich triedach.  Jedlo sa deťom podáva v čase od 11.30 h   do 12.20 

hod. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania a pitný režim zodpovedá vedúca 

školskej jedálne. Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá zástupkyňa školy a učitelia. Učiteľky vedú 

deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania. Za pitný režim počas dňa je zodpovedná 

vedúca školskej  jedálne a triedny učiteľ. Každé dieťa má vlastný hrnček . Čaj je v triede na dostupnom 

mieste, učiteľka  ponuka deťom piť počas celého dňa. 

 

10. POBYT VONKU 

      Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú,  organizovanú činnosť, 

venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupkyne školy. Učiteľka neodchádza od detí 

nenecháva ich bez dozoru .Učiteľky dbajú na zvýšenú bezpečnosť pri šmykľavke a preliezačkách. V prípade 

úrazu je potrebné informovať zástupkyňu ZŠ s MŠ, zákonného zástupcu a zabezpečiť  prvotne ošetrenie 

učiteľkou, alebo u lekára. 

 Pri vychádzke musí mať pedagogicky zamestnanec pri sebe dopravný terč. Deti vpredu a vzadu majú 

oblečené reflexné vesty. 

  Podľa § 7 vyhlášky 306/ 2008  pri vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí vo 

veku 4-5 rokov. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa 

uskutočňuje vychádzka za prítomnosti dvoch zamestnancov. V prípade neprítomnosti niektorého 

pedagogického zamestnanca sa triedy na vychádzku spoločne. 

 

11.ORGANIZÁCIA V SPÁLNI 

    Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľ na primerané oblečenie. Zabezpečí pravidelné 

vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od  odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje 

k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. V prípade zvýšenej chorobnosti detí sa detí budú na spánok 

spájať a budú spať na prízemí.  Výmenu posteľnej bielizne  zabezpečuje materská škola . Pranie posteľného 

prádla rodičia dvakrát do mesiaca.  

 

12. STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU A  BEZPEČNOSŤ DETÍ   

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä vyhláškou 308/2009 Z.z. MŠ SR o materskej škole 306/ 

2008 ktorou sa mení a dopĺňa, zákonníkom práce § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom č. 124/ 2006 Z.Z. 

o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovným poriadkom 

a internými pokynmi riaditeľky školy a zástupkyne pre MŠ.  

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedá aj 

prevádzkový zamestnanec a to v rozsahu jej určenej pracovnej náplne. Za vytvorenie bezpečných 

a hygienických podmienok na predprimárne vzdelanie zodpovedá riaditeľ školy. Za ochranu zdravia dieťaťa 

zodpovedajú pedagogický zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie 

zákonnému zástupcovi alebo inej splnomocnenej osobe.  

V triede 2,5 – 4  ročných deti sa nachádza lekárnička, v ktorej sa pravidelne kontrolujú lieky. Lekárnička je 

uložená mimo dosahu detí. Obsah kontroluje a dopĺňa určená učiteľka. Prvá pomoc sa poskytuje ihneď a čo 

najskôr sa zabezpečí lekárska starostlivosť. Telefonuje sa rodičom. Mobilný telefón je striedavo v triedach 

podľa prevádzky. O drobných školský úrazoch, ktoré sa stali počas výchovno-vzdelávacej činnosti a  počas 

aktivít organizovaných školou sa vedie evidencia drobných úrazov vrátane vyhotovovania záznamu 

o školskom úraze). Na žiadosť rodiča o dlhodobé podávanie liekov dieťaťu rodič predloží potvrdenie od 

lekára a dohodne čas podávania liekov. Lieky sú uložené na bezpečnom a pre detí nedosiahnuteľnom mieste. 

Materská škola sa uzamyká o 8.00h prevádzkovým zamestnancom školy. Po odchode detí na pobyt vonku 

každá učiteľka uzamkne za sebou vchod. Po príchode z pobytu vonku škola ostáva otvorená pre rodičov detí, 

ktoré sú prihlásené na poldenný pobyt. Upratovačka skontroluje vypnutie spotrebičov a uzatvorenie okien. 
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Dochádzka, a ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 

 Ak dieťa sa nemôže zúčastniť Na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný oznámiť 

materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Za dôvod jeho neprítomnosti dieťaťa sa uznáva: 

 choroba, 

 lekárom nariadení zákaz dochádzky do školy 

 rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie  dieťaťa, MŠ pri príznakoch ochorenia počas dňa 

 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

 náhle prerušenie premávky v hromadných dopravných prostriedkoch, 

 mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť na súťažiach. 

 

Podľa § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 pedagogický zamestnanec môže  odmietnuť prevzatie 

dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej 

škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním 

poverenou osobou z radou zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

 ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca, 

 ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára 

 ak dieťa nie je prítomné v MŠ viac ako 5 dní a nie je choré pri návrate do materskej školy zákonný 

zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 

nemá nariadené karanténe opatrenie 

     Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi i zástupkyni dôvod neprítomnosti 

písomne. 

Predčasné ukončenie dochádzky do materskej školy  

Dôvody, pre ktoré  môže riaditeľ rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ: 

 ak dieťaťa nenavštevuje materskú školu viac ako 3 mesiace bez ospravedlnenia, 

 ak zákonný zástupca nemá do konca mesiaca uhradený príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a stravné, 

 ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa, 

 ak rodič opakovane, aj po písomnom upozornení porušuje Školský poriadok. 

 

V priestoroch materskej školy je  zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. c/ zákona č. 377/2004 Z.z 

Ak sa zistia poruchy  hlásia zástupkyni MŠ alebo riaditeľke školy. Kurič zabezpečí odstránenie porúch. 

V prípade väčšej poruchy, hlási riaditeľke skutočný stav a zabezpečí sa oprava v súčinnosti so 

zriaďovateľom. 

 

13. Opatrenia sa súvisiace so šírením vírusu COVID – 19 

   

       Povinnosti deti a zákonných zástupcov zakotvené v manuáli pre MŠ vydané MŠVVaŠ SR 

- Zákonný zástupca je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy podpísaný 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ( príloha č. 3). Po každom prerušení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predloží zákonný zástupca  písomné 

prehlásenie, že dieťaťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie ( príloha č. 4 – Vyhlásenie o bezinfekčnosti). 

- V čase od 2. 9. 2020 zákonný zástupca, pedagogický a nepedagogický zamestnanci nosia v interiéri 

rúško, deti nemusia nosiť rúška. 

- Dodržiavať zásady R – O – R ( ruky – odstup – rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz ( Semafor 

pre MŠ)  

- Dodržiavať hygienické pravidla pri kašľaní a kýchaní. 
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Záverečné ustanovenia 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých  zákonných zástupcov  a zamestnancov materskej školy, 

ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní a prevádzke materskej školy. Je platný dňom vydania. 

 

 

▪ rodičia na plenárnom rodičovskom združení 

  /viď zápisnica z plenárneho rodičovského združenia na začiatku šk. roka/ 

▪ zamestnanci MŠ na pracovnej porade   

  /viď zápisnica z pedagogickej porady šk. roka 2020/2021 

 
 
Zoznam Všeobecne záväzných právnych predpisov: 

Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve 

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

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. 

Vyhláška ministerstva zdravotníctva SR 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti mládež 

Všeobecné záväzne nariadenie č. 3/2014 čl. 2 z dňa 4.12.2014 obce Kamienka 

Vyhláška 521/2007 Ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na pieskoviská  

 

 

V Kamienke  dňa 02.09.2020 

 

 

PaedDr. Oľga Gregová                                                 Svetlana Bittnerová 

    riaditeľka školy                                                                zástupca pre MŠ 

 

 

 

 

Revidovanie školského poriadku 

dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 
3. 10. 2011 Doplnenie práv a povinnosti dieťaťa, zákonných zástupcov, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov 
3. 9. 2012  Doplnenie zmien času  prevádzky, schádzanie a rozchádzanie detí, denného 

režimu 
23. 8. 2013 Podávanie liekov, org. zabezpečenie výletov, krúžok anglického jazyka 
2. 9. 2014 Doplnenie čísla účtu a spôsob úhrady poplatku za MŠ internet bankingom, alebo 

poštovou poukážkou 
2.9. 2015 Zmena výšky príspevku na dieťa 
4. 9. 2017 Zmena organizácie priestorov a tried  

20. 10. 2017 Zmena prevádzky v  MŠ  
31.8. 2018 Doplnenie  dodržiavania školského poriadku. Čas príchodu a odchodu dieťaťa do 

MŠ 
2. 9. 2019 Zmena organizácie tried a odpočinku deti 
2. 9. 2020 Opatrenia súvisiace so šírením vírusu COVID -  19 

 

 

Denný poriadok materskej školy trieda ,, Slniečka “  5 – 6  ročné deti 

Školský rok: 2020 / 2021 

Čas Činnosti 

07.30 – 8.30 
Schádzanie detí 

Hry a činnosti podľa výberu detí 
08.30 – 09.00 Ranný kruh, zdravotné cvičenie, osobná hygiena 

09.10 – 09.35 Desiata 
09.40 – 10.10 Dopoludňajšia cielená aktivita 
10.10– 11.35 Pobyt vonku  
11.35 - 12.30 Osobná hygiena. Obed 
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Denný poriadok materskej školy trieda ,, Lienky “  2,5  – 4 ročné deti 

Školský rok: 2020 / 2021 

 

Čas Činnosti 

06.30 – 8.30 
Schádzanie detí 

Hry a činnosti podľa výberu detí 
08.30 – 08.50 Ranný kruh, zdravotné cvičenie, osobná hygiena 
08.50 – 09.10 Desiata 
09.10 – 09.30 Dopoludňajšia cielená aktivita 
09.35 – 09.50 Edukačne aktivity 
09.50 – 11.20 Pobyt vonku  

11.20 -  12.20 
Osobná hygiena. Obed 
Osobná hygiena– čistenie zubov  

12.20 – 14.30 Odpočinok  

14.30 -  15.00 Osobná hygiena,  olovrant 

15.00 -  16.30 Popoludňajšia cielená aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí 
 

 

Denný poriadok materskej školy trieda ,, Včielky “  4 – 5 ročné deti 

Školský rok: 2020 / 2021 

 

Čas Činnosti 

07.30 – 08.30 
Schádzanie detí 

Hry a činnosti podľa výberu detí 
08.30 – 08.50 Ranný kruh, zdravotné cvičenie, osobná hygiena 
08.50 – 09.20 Desiata 
09.20 – 09.45 Dopoludňajšia cielená aktivita 
09.50 – 11.30 Pobyt vonku  

11.30 – 12.00 
Osobná hygiena. Obed 
Osobná hygiena– čistenie zubov  

 

 

 

 

 

Osobná hygiena– čistenie zubov  
12.30 – 14.30 Odpočinok  

14.30 -  15.00 Osobná hygiena,  olovrant 
15.00 -  16.30 Popoludňajšia cielená aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí 


