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        ŠKOLSKÝ PORIADOK OBSAHUJE: 

          I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
        Školský poriadok MŠ je vypracovaný v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhlášky č. 

306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z., Pracovného 

poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov    škôl a školských zariadení 

MŠ SR, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov                             MŠ Leopoldov. 

    Dňa 1.4.2002 sa MŠ Leopoldov stala organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle zriaďovacej 

listiny  č. 86/2002. S touto skutočnosťou boli oboznámení všetci pedagogickí i nepedagogickí 

zamestnanci, RR, RŠ, MsÚ Leopoldov, rodičia. 

          Od 1.9.2008 podľa zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú materské školy zaradené 

do sústavy škôl podľa § 27 ods. 2 písm. a/. 

 

Článok 1  
I. CHARAKTERISTIKA MŠ 

MŠ je 6 triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od  2 – 6 rokov a deťom 

s odloženou školskou                 dochádzkou, tiež možnosť poldenného pobytu. Je umiestnená 

v účelovej budove, je jednoposchodová. Na poschodí               sa nachádza služobný byt, v ktorom 

býva učiteľka MŠ Zuzana Luhová. Prízemie tvorí stará časť budovy, ktorá bola                      otvorená 

v roku 1965 a tvoria ju: vstupná hala,  3 triedy s príslušenstvom, spálňa, riaditeľňa, zborovňa, 

kancelária                 ekonómky,   miestnosť pre personál, kabinet UP. V prístavbe, ktorá bola 

dobudovaná v roku 1981 je kuchyňa, sauna, telocvičňa,   1 trieda,  3 spálne, 2WC+kúpelne, 2 šatne, 

kancelária vedúcej ŠJ, kabinet UP, v časti budovy je umiestnená mestská    knižnica. V roku 2009 

prebehla celková rekonštrukcia MŠ – výmena elektrického vedenia, nové osvetlenie,  telefóny                      

pre rodičov pri oboch vchodoch, exity nad dverami, nové WC a kúpelne, vymaľovanie celého 

objektu, oprava  a zateplenie      šikmej aj rovnej strechy, výmena rín, oprava bleskozvodov, oprava 

schodov, výmena plastových okien                              a dverí,    zateplenie celej budovy, nová 

kotolňa, nový systém odvádzania dažďovej vody. 

           

         Článok 2 
II. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM  MŠ 

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. – 16.30 hod. 

Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom dopoludnia alebo popoludní                                   

a po dohode so zákonným zástupcom               len v určených dňoch v týždni /vyhláška 

č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky                          č. 

308/2009 Z.z/. 

Riaditeľka MŠ Leopoldov: Mgr. Katarína Antalová 

Konzultačné hodiny: párny týždeň: od 10.00 hod. – 11.30 hod., 12.00-13.00 hod. 

                               nepárny týždeň: od 15.30 hod. – 16.30 hod. 

                               každý piatok: 7.00 – 13.00 hod. 

Vedúca ŠJ: Bc. Zuzana Danišová 



Konzultačné hodiny:  pondelok – piatok 7.00 – 15.00 hod. 

Pracuje podľa organizačného a pracovného poriadku MŠ  Leopoldov.  

Prevádzka MŠ v Leopoldove   od 6.30 – 16.30 hod.   bola   prerokovaná na rodičovských 

združeniach a schválená zriaďovateľom.  V čase letných prázdnin je   prevádzka MŠ 

prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne   v mesiaci august. V tomto období podľa 

dispozícií riaditeľky MŠ     vykonávajú prevádzkoví zamestnanci    upratovanie a dezinfekciu 

priestorov,      pedagogickí a prevádzkoví        zamestnanci    si čerpajú dovolenku podľa 

plánu dovoleniek.      Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ    zákonným zástupcom    

dva mesiace vopred – v mesiaci máj.            Prevádzka MŠ je prerušená aj v čase zimných   

prázdnin podľa POP  vydaných na  príslušný školský rok.   

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré 

ohrozujú zdravie   zverených  detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. 

             

           Článok 3 
           III. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MŠ 

l. Prijímanie detí do MŠ podľa vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008 Z.z. o materskej škole                                

§ 3 v znení zmien a doplnkov vyhlášky 308/2009 Z.z. 

1/ Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj 

deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané vo veku od 2-6 rokov, deti 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou 

dochádzkou.  

Deti po dovŕšení 2 rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne 

a iné potrebné podmienky. 

2/ Do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania 

žiadostí   pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom                                              

na budove MŠ  Leopoldov a vyhlásením                     v miestnom rozhlase /týždeň pred zápisom 

do MŠ a počas zápisu/ spravidla od 15. februára do 15. marca.                                                                                                 

Po odporúčaní MŠVVaŠ SR – sekcie regionálneho školstva, k zápisu detí do MŠ                                           

č. 2015-19229/46392:1-10A0 –  bolo doporučené materským  školám, že vzhľadom                              

na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky odporúčame,                      

aby materské školy v oznámení termínu podávania žiadostí                                                   o prijatie 

detí do materskej školy pre nasledujúci    školský rok uvádzali termín od 30.apríla do 31. 

mája. 

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa 

prijímajú deti, ktoré                   dovŕšili 5. rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou, deti 

s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ  

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

3/ Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží 

riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

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. 

Rajonizácia pri materských školách neplatí. 

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

školského roka vydá                          riaditeľka      spravidla do 30. júna.  

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca    riaditeľke 

do  31. mája. 

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

odo dňa podania    žiadosti. 

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

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

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

riaditeľka po prerokovaní   so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy /na dohodnutý čas/ alebo ukončení tejto dochádzky                              

a to    na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 



Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Leopoldov  č. 134/2019    schválené dňa  24.06.2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú  

úhradu nákladov  školách a školských zariadeniach  môže riaditeľka                                                                

po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu    rozhodnúť o ukončení dochádzky 

dieťaťa  do materskej školy. 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru 

vzdelávania v materskej       škole. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

ŠEVT 49 180 0. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V MATERSKEJ 

ŠKOLE, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI 

ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANACAMI MATERSKEJ ŠKOLY 

 

DIEŤA MÁ PRÁVO NA: 

- 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 

č. 245/2008 Z.z., 

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

- 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 s využitím   

          špecifických    foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných   

          podmienok, ktoré túto výchovua vzdelávanie  umožňujú.  

          Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území SR a deťom žiadateľov o udelenie azylu  

          a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie  a stravovanie v materskej                 

         škole za tých istých podmienok ako  občanom SR. 

          

          DIEŤA JE POVINNÉ: 

 

          - neobmedzovať svojím  konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove  

            a vzdelávaní, 

          - dodržiavať školský poriadok materskej školy, 

       - chrániť, v medziach svojich schopností a možností, pred poškodením majetok materskej školy  

          a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie, 

         - chrániť pred poškodením učebné pomôcky, 

          - pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, 

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

         zúčatňujúcich 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. 

          

          

 

            

 



 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA MÁ PRÁVO: 

          - 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  a podľa  školského zákona č. 245/2008 Z.z., 

          - 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 vzdelaní svojho dieťaťa, 

          - zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy, 

          - vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej  

           samosprávy. 

 

          ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA JE POVINNÝ: 

          - dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským  

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

           potreby, 

          - informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných  

            problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh  

            výchovy a vzdelávania, 

         - nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

          - 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  a bezinfekčnosti  prostredia, 

- pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia  č. 134/2019                  

zo dňa   24.06.2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských         zariadeniach.  Výška príspevku je určená v súlade s § 28 ods. 6 školského 

zákona v náväznosti  na § 2 písm.  c/   zákona   č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, v platnom 

znení. 

          Tento príspevok sa uhrádza vopred do 4. dňa v kalendárnom mesiaci na účet                                                                                                                     

          MŠ Leopoldov –SK32 0200 0000 0016 6779 2151.                

          Ekonómka  so   zástupkyňou riaditeľky a riaditeľka  sú povinné viesť kontrolovateľnú evidenciu. 

 

Zákonný zástupca v čase pandemických opatrení: 
 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa        

do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní 

dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  

 dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej 

školy na obdobie školského roku 2020/2021, 

 odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy, 

 predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 3 alebo                         

po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá 

písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie (príloha č. 4),  
 rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia          

do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy, 

 v prípade, že u dieťaťa  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne         

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 

zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.                        

Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 
           



 



 

 

4/ Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca 

privádza dieťa do MŠ postupne na 1 hodinu, 2 najviac 4 hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami                 

a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa                                

po dohode zákonného zástupcu a riaditeľom pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej 

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

do MŠ na dohodnutý čas. 

5/ Do triedy možno prijať najviac 2 deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to mentálne, zmyslovo 

alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom 

/ďalej len dieťa so zdravotným znevýhodnením/, pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje  o 2 deti                                             

za každé zdravotne znevýhodnené dieťa. 

6/ Do špeciálnej triedy MŠ sa prijímajú deti spravidla s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia. Do takej triedy môže 

byť prijaté dieťa len so súhlasom zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia po diagnostických vyšetreniach zameraných                     

na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

7/ Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do MŠ nastane zmena v charaktere zdravotného 

znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom zariadenia podá návrh na preradenie dieťaťa                          

a do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia.  

8/ Rozsah výchovno-vzdelávacej činnosti dieťaťa v MŠ pri zdravotníckom zariadení určí riaditeľ po dohode 

s ošetrujúcim lekárom. 

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

neskorších predpisov 

 

Prijímanie na predprimárne vzdelanie § 59  

1/ Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3-6 rokov jeho veku, výnimočne možno prijať 

dieťa od 2 rokov jeho veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕši 6 rok veku a ktorému bol 

odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej 

dochádzky. 

2/ Na predpimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku, dieťa s odloženým začiatkom 

plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

3/ Riaditeľ MŠ  po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa                                      

na predpimárne vzdelávanie pre nasledujúci šk.r. a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla MŠ obvyklým 

spôsobom. 

4/ Riaditeľ MŠ rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie § 5 ods. 13 písm. a/ zákona č. 596/2003 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa 

v MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. V MŠ pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže 

diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu 3 mesiace, nesmie byť ale dlhší ako 1 rok. 

5/ O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zriadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa                                                                             

so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.     

6/ Do MŠ pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ MŠ dieťa, ktoré nastúpilo na liečbu, liečebný pobyt alebo 

ozdravný pobyt na základe písomného odporúčania jeho ošetrujúceho lekára. 

7/ Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu šk.r. 

Ukončenie a predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania: 

1/ Riaditeľka MŠ môže ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ z dôvodu: 

- obmedzuje svojím konaním práva ostatných detí zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, 

- ohrozuje svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších detí zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelávaní. 

 

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY boli odsúhlasené pedagogickou radou dňa 

28.08.2019. 

 

a/ dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 

b/ dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, 

c/ dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku. 

 

  

      



DOPLŇUJÚCE KRITÉRIÁ: 

 

1.  Vek,  t.j.  3-ročné deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do konca školského roka, ktorý predchádza roku začiatku 

vzdelávania v materskej škole a staršie deti. 

2.  Individuálna situácia dieťaťa /dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod./. 

3.  Doba podania prihlášky – ak rodičia dieťaťa podali prihlášku v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, 

-4. Dieťa s trvalým pobytom v obci. 

5. Dieťa, ktoré už v MŠ Leopoldov súrodenca. 

6. Doba podania prihlášky – v čase riadneho zápisu. 

 

 2. Úhrada príspevkov: 
 

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov                    

§ 28 ods. 7 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

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

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

núdzi a príspevok 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: 

a/ ktoré má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby 

alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom: 1/ ak sa rodina dostane do hmotnej núdze /zákonní zástupcovia 

predložia doklad, že sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi/, 

2/ prechodný pobyt, ktorý sa dá preukázať: 

- striedavá starostlivosť rodičov, 

- prechodný pobyt rodičov na zahraničných pracovných stážach, 

- starostlivosť o chorého príbuzného mimo sídla školy, 

- zhoršenie sociálnej situácie v rodine – strata zamestnania rodičov, dlhodobá PN rodičov. 

3/ dieťa, ktoré je v zariadení umiestnené na základe rozhodnutia súdu, 

4/ dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 

príspevku. 

 b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej  

 školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými  závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca  

 pomernú časť určeného príspevku. 

 Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písm. a až i, zriaďovateľ materskej školy vráti  

alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov  

nariadenia  č. 134/2019  zo dňa   24.06.2019  pod číslom N/9/2019/1 na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach schválilo  nasledovné poplatky: 

- na každé  dieťa  13 euro, 

- zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín: 1,45 €  /desiata 0,36 €, obed 0,85 

€, olovrant 0,24  €/. Rodičia odhlasujú deti  telefonicky alebo  osobne najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho 

pracovného dňa. S výškou poplatkov boli zákonní zástupcovia  oboznámení na rodičovských združeniach. 

Na rodičovských združeniach   zákonní zástupcovia detí odsúhlasili platbu na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach,  hradiť trvalými príkazmi na číslo účtu: Sk 65 0200 0000 0016 3422  9557, ako doplňujúci 

údaj je meno dieťaťa. S týmto spôsobom úhrady súhlasí aj zriaďovateľ – mesto Leopoldov. 

Riaditeľ podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole § 5 odst. 4 v znení zmien a doplnkov   

 vyhlášky č. 308/2009 Z.z. vytvára podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom  

 rozhoduje o:  a/ prijatí dieťaťa do materskej školy, 

b/ dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom, 

c/ prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov a to na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu, 

d/ preradení dieťaťa do materskej školy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zmene 

charakteru postihnutia dieťaťa a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení 

poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené, 



f/ vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého alebo rozdielneho veku. 

5/ Ak ide o rozhodnutie v odseku 4 písm. a/ až e/riaditeľ vyhotovuje písomné  rozhodnutie. O počte prijatých 

a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej 

dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy každoročne do 15. apríla. 

 

   

IV. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MŠ 

     l. Organizácia tried a vekové zloženie detí 

    

     1. trieda: 2-3 ročné deti           

2. trieda: 3-4 ročné deti           

3. trieda: 4-5 ročné deti          

4. trieda: 4-5 ročné deti                                                           

5. trieda: 5-6 ročné deti                                                             

6. trieda: 5-6 ročné deti             

 

 

Podľa ustanovenia  § 28 ods. 10 zákona NR SR č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ ak sú 

splnené požiadavky podľa osobitného predpisu 32 a/ na návrh zriaďovateľa a po súhlase RŠ sa najvyšší počet detí 

v triede podľa odseku 9/ počet detí 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 dieťaťa o výchovu a vzdelávanie v materskej 

škole. 

Podľa § 28 odsek 11/ zriaďovateľ pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 10/ zohľadní počet detí so ŠVVP 

a počet detí v triede mladších ako 3 roky. Požiadavky na zvýšenie počtu  detí v triedach sú uvedené v právnych 

predpisoch:     zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, vyhláška MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti 

a mládež. 



 2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí: 

      

 

Počas trvania pandémie COVID – 19  sa deti  schádzajú a rozchádzajú vo svojich triedach. 

    1. trieda: 6.30 – 16.30 hod. 

2. trieda: 6.30 – 16.30 hod.. 

3. trieda: 6.30 – 16.30 hod. 

4. trieda: 6.30 – 16.30 hod. 

5. trieda: 6.30 – 16.30 hod. 

6. trieda: 6.30 – 16.30 hod. 

 

Po zrušení pandemických opatrení. 

     1. trieda: 7.00 – 16.00 hod. 

2. trieda: 7.00 – 16.00 hod. 

3. trieda: 6.30 – 16.30 hod. 

4. trieda: 7.00 – 16.00 hod. 

5. trieda: 7.00-  16.00 hod. 

6. trieda: 7.00 – 16.00 hod. 

 

Deti sa schádzajú a rozchádzajú v jednej miestnosti  /v triede č.3 /. Schádzajú sa od 6.30 hod. 

a rozchádzajú od 15.30 – 16.30 hod. Pri schádzaní o 6.30 hod. a rozchádzaní o 16.30 hod.  sa všetky učiteľky                           

pravidelne striedajú tak, aby bola zladená a dodržaná pracovná doba a aby boli splnené   požiadavky rodičov.                          

Táto organizácia bola prispôsobená požiadavkám  rodičov a odsúhlasená radou školy a radou  rodičov                            

a zriaďovateľom. 

3. Preberanie detí                     

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

rodičovi /inej splnomocnenej osobe/  alebo pedagogičke, ktorá ju v práci strieda, zákonnému zástupcovi                          

alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla                                                                          

do 8.00 hod.  a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod.   V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak                                            

je  to nutné, dohodne zákonný zástupca čas    jeho príchodu a spôsob   stravovania tak, aby nenarušil činnosť                    

ostatných detí. Na prevzatie svojho dieťaťa      z materskej školy môže zákonný    zástupca písomne                            

splnomocniť    aj svoje maloleté dieťa nie mladšie    ako 10 rokov alebo inú splnomocnenú   osobu,                                           

ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá .                                                                                                                                              

Podľa vyhlášky MŠ SR. č. 306/2008 Z.z. o materskej škole  § 7 ods. 7 v znení zmien a doplnkov vyhlášky                                                

č. 308/2009 Z.z. 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 radov zamestnancov školy a informuje                      

zákonného zástupcu dieťaťa. 

Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe                            

aktuálneho       zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky. Písomné   záznamy                       

z preberania a odovzdávania      detí sú predmetom  kontroly riaditeľky MŠ. Podľa   vyhlášky MŠ SR                                        

č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.  § 7 ods. 8                                                   

na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť                                                                

svoje dieťa staršie ako 10 rokov /dátum narodenia/ alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. 

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia                                         

byť uvedené   v splnomocnení na vyberanie dieťaťa z materskej školy.  

 

4. Organizácia v šatni. 

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 – 8.00 a od 14.30 do 16.30,                                 

ktorí po vstupe do budovy MŠ použijú ochrannú obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti,                            

v spolupráci s učiteľkami,  k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu                                    

šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu zodpovedá školníčka a upratovačka. 

 

 

 



1. Organizácia v umyvárni 

3 triedy majú samostatnú umyváreň  /3-4 ročné  v starej budove, 4-6 ročné a 5-6 ročné v prístavbe/. 4 triedy majú                 

umyváreň spoločnú /2 triedy 2 – 3 ročné deti a 4-5 ročné a 5-6 ročné v starej budove/. Umývanie je zabezpečené tak,                              

že najskôr na hygienu   idú  4-5 ročné deti a po nich   5-6 ročné deti.  Každé dieťa má vlastný osušku.                                           

Pranie zabezpečujú zákonní    zástupcovia detí podľa harmonogramu vypracovaného triednou učiteľkou. 

Deti 5-6 ročné majú každé vlastnú zubnú kefku a pohár označený svojou značkou   aj menom.                                                           

Hygienu zabezpečujú učiteľky a upratovačka raz týždenne. 

Každé dieťa má vlastný hrebeň označený svojím menom a za hygienu zodpovedajú učiteľky a upratovačka, ktorá                    

pravidelne týždenne dezinfikuje a čistí hrebene.  

Za pravidelnú hygienu umyvárne a suchú podlahu zodpovedajú školníčka a upratovačka. Deti sa v umyvárni zdržujú                                        

len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným návykom a sebaobsluhe.  Za celkovú organizáciu pobytu                                  

detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných                                                               

a bezpečnostných predpisov zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy. Tekuté mydlá a WC papier zabezpečuje                                       

firma CWS Hlohovec. Upratovačka zodpovedá aj za pitný režim, ktorý denne umýva. 

    

     6.Organizácia v jedálni 

Strava sa deťom podáva v triedach. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania                                                      

zodpovedá      vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim .                                           

Za organizáciu     výchovno-vzdelávacej činnosti počas stravovania zodpovedá riaditeľka MŠ   a triedne učiteľky.                           

Učiteľky vedú deti k osvojovaniu   si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej   miere pri tom                            

uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa   želania                               

zákonných zástupcov aj prikrmuje.   Nenúti ich jesť.   Deti  2-3 ročné, 3-4  ročné používajú    pri jedle lyžicu,                                    

deti 4-5 ročné lyžičku a vidličku a od pol roka celý príbor,  deti 5-6 ročné kompletný príbor. 

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca                           

povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať                       

osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť                               

/mliečne výrobky, potraviny obsahujúce škrob atď./. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PODÁVANIA JEDLA: 

 – 9.00 hod.  desiata 

 - 12.00 hod. obed 

14.30     - 15.00 hod olovrant 

    V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Leopoldov                                                                                             
    č. 134/2019   zo dňa 24.06.2019   pod číslom  N/9/2019/ na čiastočnú úhradu nákladov                                                        

     v školách a v školských zariadeniach schválilo  nasledovné poplatky: 

- na každé  dieťa  13 euro, 

- zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín: 1,45 €  

 /desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24  €/. Rodičia odhlasujú deti  telefonicky alebo  osobne najneskôr   

 do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. 

 

7. Organizácia v saune 

Prebieha podľa prevádzkového poriadku:  saunovanie uskutočňujeme vo vlastnej saune, ktorá je priamo v budove                   

materskej školy. Saunovací priestor má 17 m2. Má dostatočne silný vodný zdroj a sauna je napojená na verejnú                    

kanalizáciu. Sú  v nej umiestnené 3 ručné  sprchy, ktoré umožňujú dobre umyť telo zo všetkých strán a 3 bazéniky                    

s rozmermi 0,90x0,75 m. Steny sú umývateľné do výšky 150 cm, obložené obkladačkami. Na stene sú upevnené                                     

madlá,   aby sa deti mohli chytiť    pri sprchovaní. Na stene sú vešiaky na vešanie uterákov.                                                                                          

Sauna má výšku 2,20 m, šírku 1,90 m, dĺžku 2,30 m.   Sú v nej 2 stupne drevených lavíc na potenie vysokých 40 cm.                       

Sedacie plochy sú z latiek priskrutkovaných zospodu.  Jednotlivé diely lavíc sa dajú vyberať a dobre čistiť.                               

Nie sú tu žiadne kovové predmety ani súčiastky /nebezpečenstvo popálenia/. Zdroj tepla je chránený drevenou                                

ohrádkou.    Je zabezpečená výmena vzduchu a bezpečnostné osvetlenie.    Do sauny idú deti nahé. 

So saunovaním musia súhlasiť zákonní zástupcovia detí písomnou formou a vlastnoručným podpisom.                                       

Saunovanie konzultujú s detským lekárom, ktorý potvrdzuje aj v lekárskej správe o dieťati, ktorá je súčasťou                                        

žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.  

Učiteľky sú teoreticky a odborne - metodicky pripravené na saunovanie zdravotnou sestrou a pediatrami. 



Saunovanie môžu absolvovať len zdravé deti. Najskôr sa osprchujú vlažnou vodou, po tejto príprave sú postupne                             

5 – 10 minút v saune. Nasleduje sprchovanie v chladnej vode, ktorá nemá menej ako 15 stupňov. Dĺžka saunovania                       

sa predlžuje citlivo, ak majú deti nepríjemné pocity, saunovanie sa preruší. Po sprchovaní deti odpočívajú v spálňach. 

Školníčka zabezpečuje dostatočné množstvo tekutín po saunovaní. Záchody sú v blízkosti spální. 

Čisté osušky sú uložené v triedach. Každé dieťa má svoje číslo osušky. Použité osušky sú rozvešané na skrinkách                     

v šatniach /aby sa usušili/ a zákonní zástupcovia zabezpečujú ich pranie 1x za týždeň /po každom použití/. 

Sauny sú určené predovšetkým zdravým deťom. Učiteľky s cievnymi, srdcovými príp. inými chorobami môžu                                 

saunu využívať po porade s lekárom. 

Do sauny nemajú prístup deti a učiteľky s príznakmi akútnych chorôb, najmä zápalmi dýchacích ciest, zvýšenými                     

teplotami, kašľom, nádchou, hnačkou, bolesťami hlavy, malátnosťou, s kožnými ochoreniami, hnisajúcimi alebo                       

krvavými ranami. 

Saunu upratuje upratovačka každý deň a 1 x týždenne dezinfikuje. 

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole  § 7 ods. 6 písm c/ pri saunovaní je najviac desať detí                     na 

jedného pedagogického zamestnanca v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z. 

8. Pobyt detí vonku 

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 3008/2009 Z.z.                      § 

7 ods. 4 na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 -5 rokov alebo 22 detí starších                                 

    ako 5 rokov. Pri vyššom poťte detí a pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho                 

    zamestnanca    materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími                                   

    ako 3 roky,                                          

    s deťmi vo veku od 3-4 rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy                            za    

    prítomnosti dvoch zamestnancov. 

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

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

   príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.                                                                                         

   V lete skracujeme pobyt vonku do 11.00 hod. Hračky   na pobyt vonku sú uložené v pivnici a každý rok,                                   

    predtým ako sa začnú s nimi hrať, ich školníčka a upratovačky dezinfikujú a tiež podľa potreby v priebehu roka                                                 

    /epidémie.../. Pieskoviská sa pravidelne týždenne prekopú, pohrabú, zalievajú, dezinfikujú v sezóne podľa počasia                               

     a podľa potreby. Každý rok doplňujeme piesok. 

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

v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky,                                         

silný nárazový vietor, silný mráz, dážď /nie mrholenie/. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku                                      

upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát denne v dopoludňajších a popoludňajších                        

hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými 

činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové                       

a hudobno-pohybové  hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď.  

 

9. Organizácia v spálni 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni, dbá učiteľka na primerané oblečenie detí  /pyžamo/ . Zabezpečí pravidelné                     

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

ktoré nepociťujú potrebu spánku. 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 – čítaniu rozprávok, grafomotorickými cvičeniami,  občasnému                                           

pozeraniu detských filmov.    Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená   v denných poriadkoch.                                               

Dodržuje práva detí. Školníčka     a upratovačka  pravidelne   robia prevenciu – kontrolu, aby sa preventívne                           

predchádzalo    výskytu  vší. 

 

10. Pokyny pre zamestnancov materskej školy sú zahrnuté v Prevádzkovom poriadku MŠ Leopoldov. 

 

11. Organizácia krúžkovej činnosti 

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky                                           

sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí                                 

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

pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke                          



materskej školy    na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného                         

súhlasu zákonného zástupcu. 

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

zákonných zástupcov  lektor,  za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. 

Výlet a 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. 

 

    12. Organizácia ostatných aktivít – saunovanie na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

 

    13. 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.  Dbá sa  na zabezpečenie                                    

    kvalitnej  výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného               vo 

    voľna alebo   čerpania dovolenky. 

 

    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. 

 

    Článok 4 

     V. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ICH OCHRANY  

     PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM 

     Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná: 

     1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 

     2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov. 

     3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

     4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas  výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach  

      organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí                           

      učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného                     

      zástupcu dieťaťa. 

      5. 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 opatrenia. 

     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi  

     dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ. 

     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 dlhšej ako päť dní. 

     6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu  

     dieťaťa, resp. splnomocnenú osobu. 

     7. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 – 5 rokov alebo 22 detí                                           

     od 5 – 6 rokov.   Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľka                                                   

     ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími                                                     

     ako 3 roky, s deťmi  vo veku od 3 – 4 rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka                                          

     vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.  

     8. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom  

     zákonných zástupcov     lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. 

     9. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ktoré si vyžadujú zvýšený  

     dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto: 



     a/ pri saunovaní je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

     b/ na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej osoby                                               

     s počtom detí 6 podľa § 28 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/. 

     10. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia                                

     deťmi. 

 

Článok 5 
V. STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ 

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

     predpismi, najmä zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  

     o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z. § 132až § 135   a § 170 až § 175 ZP ,   

     zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia   pri práci, § 422 Občianskeho                            

zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov,                              

pokyny Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SR z 20. mája 1988  č. 6000/1988-422 o školských                             

úrazoch, Nariadenie vlády   SR č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách                                    

na pracovisko,    Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov                               

a signálov zaistenia   bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Nariadenie vlády SR č. 302/2004 Z.z.,                                                  

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky,                                                                                                   

zákon Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,                                                    

vyhláška MZ SR  č. 586/2002 Z.z. o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové                                                   

     a rekreačné plochy pre deti a mládež, vyhláška MZ SR č. 214/2003 Z.z. o hygienických požiadavkách na zariadenia    

     spoločného stravovania, predškolské zariadenia, generálny zákaz fajčenia zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane                        

     nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovným poriadkom a internými pokynmi                                            

     riaditeľky MŠ Leopoldov. 

     Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkové                      

     zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Dodržujú práva detí. Zákonní zástupcovia majú                               

     absolútny zákaz fajčenia v priestoroch MŠ, požívania alkoholických nápojov. Používanie plienok počas pobytu                                   

     detí v MŠ je vylúčené. 

 

     Článok 6 

     VI.PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM MŠ 

      1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku MŠ sa bude požadovať náhrada od zákonného zástupcu 

      dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy      

      pre dieťa. 

      2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov                   

      dieťaťa nebude požadovať.  

      3. Vchody do MŠ sú zaistené  zámkami. Kľúče od budovy má riaditeľka MŠ, školníčka MŠ a upratovačka MŠ.   

      Budovu každé ráno odomyká školníčka MŠ a večer zamyká upratovačka MŠ. V priebehu prevádzky MŠ                                      

      za   uzamknutie budovy zodpovedajú spoločne školníčka a upratovačka. Budova sa zamyká každé ráno o 8.00 hod.           

      po príchode detí  do MŠ. Odomyká o 10.00 hod. na pobyt vonku a opäť zamyká    o 12.00 hod. v čase  spánku detí. 

      Pre rodičov odomykáme o 14.30 hod. 

      4. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ  Z A K Á Z A N Ý  akýkoľvek pohyb cudzej osoby. 

      5. Pri odchode   z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. 

6. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu         uvedenom                                                                           

v zmluve    o hmotnej zodpovednosti,     ktorá je      so zamestnancom uzatvorená písomne podľa § 182-185 ZP.                   

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

7. Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto – uvedené v pracovnom poriadku. 

      8.Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne  upratovačka. 

 

VII. ZAVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

Školský poriadok MŠ je spracovaný v súlade s/so: 

1.  Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.  Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých    

   zákonov. 



3. Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších                     

predpisov. 

4. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 134/2019 schválené dňa 24.06.2019                                                                                         

     pod číslom N/9/2019/1 o určení výšky príspevku   na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských                               

     zariadeniach. 

6. Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v MŠ Leopoldov. 

7.  Ruší sa školský poriadok zo  04.09.2019. 

8.  Školský poriadok nadobúda účinnosť od 01.09.2020. 

       

 

V LEOPOLDOVE DŇA  01.09.2020                                            Mgr. Katarína Antalová 

                                                                                                                     riaditeľka MŠ 



 


