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Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle: 

 Zákona  NR SR č. 245/2008  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  

 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

 Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

 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,  

 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, 

 Zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov, 

 Zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, 

 Zákona  18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov, 

 Zákon 355/2007Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008, 

 Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 

škôl a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy 

v Hornej Strede. 

 Dohovoru o právach dieťaťa, 

 Deklarácie práv dieťaťa 
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Zoznam zamestnancov MŠ 

 priezvisko a meno funkcia podpis 

1. Eva Grancová zástupkyňa RŠ pre MŠ  

2. Bc. Dagmar Burzová triedna učiteľka  

3. Bc. Jana Jankechová triedna učiteľka  

4. Eleonóra Šoltésová triedna učiteľka  

5. Mgr. Marianna Šintálová  učiteľka  

6. Janka Tangelmajerová učiteľka  

7. Daniela Kusovská upratovačka  

 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujú, že boli oboznámení na prevádzkovej porade  dňa 

25.8.2020 so Školským poriadkom  MŠ Horná Streda na školský rok 2020/2021 
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1. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Materskú školu riadi riaditeľ a za jej činnosť zodpovedá zástupkyňa MŠ. V čase jej 

neprítomnosti riadi MŠ riaditeľom poverený zástupca. Prevádzka v MŠ je od 6.30hod. do 

16.00hod. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovno-vzdelávacou 

činnosťou, deťom od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ( bližšie v časti 

Podmienky prijatia).  

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa podľa školského zákona uskutočňuje podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podľa Školského vzdelávacieho 

programu „Zvedavý škôlkar“, ktorý je vypracovaný v súlade so ŠVP. 

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, 

morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie 

vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí. 

MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelania sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Zákon            

č. 245/2008 Z. z. § 16 odst. 2 (školský zákon). 

 

 MŠ plní –    pedagogickú funkciu - vytvorenie predpokladov pre celoživotné vzdelávanie 

- poradenskú funkciu - odborné konzultácie o dieťati 

- diagnostickú funkciu - včasné odhaľovanie porúch a odchýlok vo vývine 

- socializačnú funkciu - vytváranie vhodných podmienok 

- kompenzačnú funkciu - vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi 
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2. PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY. 

 

Prevádzka MŠ Horná Streda v pracovných dňoch:               6.30 hod. - 16.00 hod. 

Obmedzenie, príp. prerušenie prevádzky. 

Prevádzku môže riaditeľ obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými 

zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ cez 

letné školské prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. Cez letné prázdniny sa 

prevádzka preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov 

MŠ, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Počas 

školských prázdnin budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Riaditeľ 

predloží písomnú žiadosť o obmedzenie, alebo prerušenie prevádzky zriaďovateľovi spolu 

s predbežným záujmom o dochádzku počas prázdnin. Na základe toho zriaďovateľ rozhodne 

o obmedzení, alebo prerušení prevádzky (napr. z ekonomických dôvodov/ a zamestnanci si 

budú čerpať riadnu dovolenku a náhradné voľno). 

V prípade zvýšenej neprítomnosti detí a zníženom počte detí  rozhodne operatívne riaditeľ a 

zástupkyňa  MŠ o ďalšom postupe v záujme plynulej ekonomickej prevádzky MŠ- prevádzka 

sa obmedzí na činnosť dvoch, alebo jednej triedy. V prípade potreby spojí dve triedy do 

jednej, ak počet detí v oboch triedach klesne pod desať a počet detí  po spojení nepresiahne 

24 detí. Pri spájaní detí musia byť dodržané hygienické a bezpečnostné požiadavky, napr. 

každé dieťa má svoju posteľnú bielizeň. V takomto prípade môže zástupkyňa MŠ prideliť pg. 

zamestnancom náhradnú prácu, prípadne si môžu čerpať minuloročnú dovolenku. 

Vnútorná organizácia prevádzky MŠ je podrobne rozpracovaná v rozvrhnutí pracovného 

času zamestnancov, ktorý tvorí základnú pedagogickú dokumentáciu MŠ- v prílohe. 

Uzamykanie hlavných vchodov od 8.00-12.00 a od 12.20-15.00 z dôvodu bezpečnosti. 

 

  2.1 Personálne obsadenie materskej školy Horná Streda 
 

     Pedagogickí zamestnanci: pracovné zaradenie 

1. Mgr. Peter Vrábel – riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda 

2. Eva Grancová – zástupkyňa RŠ pre MŠ, stredná veková skupina – Lienky  
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  3.  Bc. Jana Jankechová – triedna učiteľka, stredná veková skupina – Lienky 

  4.  Janka Tangelmajerová – učiteľka, mladšia veková skupina – Včielky   

  5. Bc. Dagmar Burzová – triedna učiteľka, staršia veková skupina – Sovičky  

  6.  Mgr. Marianna Šintálová – učiteľka, staršia veková skupina – Sovičky 

  7.  Eleonóra Šoltésová – triedna učiteľka, mladšia veková skupina – Včielky 

 

Konzultačné hodiny so zástupkyňou MŠ a triednymi učiteľkami – po osobnom, alebo 

telefonickom dohovore. 

Pre každú triedu v MŠ určí riaditeľ školy triedneho učiteľa. Triedny učiteľ zodpovedá za 

kvalitu a komplexnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie  vrátane dokumentácie o deťoch.  

Spolupracuje so striedajúcou učiteľkou a ostatnými pedagogickými zamestnancami 

v príslušnej triede. Triedny učiteľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami.  

 

Ostatní zamestnanci: 

1. Daniela Kusovská  - upratovačka 

2. Jaroslav Kusý -        školník 

Zamestnanci v školskej jedálni   

1. Edita Moravčíková - vedúca školskej jedálne                                                       

 Konzultačné hodiny vedúcej škol. jedálne:  od 7.00 do 12.30 hod. 

2. Veronika Hrehorčíková  – hlavná kuchárka 

3. Renáta Galandáková – kuchárka 

4. Katarína Pisárová – kuchárka  
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Prevádzka MŠ Horná Streda bola prerokovaná s rodičmi na plenárnom RZ, zamestnancami 

a zriaďovateľom. 

 3. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MŠ   

 

    3.1  Zápis a prijatie detí do MŠ 

 

      Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho 

veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Do MŠ sa prednostne prijímajú 

deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. 

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

personálne a iné podmienky. 

 Do MŠ sa prijímajú deti priebežne, alebo k nasledujúcemu školskému roku na základe 

predloženia písomnej žiadosti zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do materskej školy 

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

ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,  riaditeľovi školy. Žiadosť podaná bez 

tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná. Miesto a  termín podávania 

žiadosti na predprimárne vzdelávanie k nasledujúcemu školskému roku a podmienky na 

prijatie zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ alebo na inom verejne 

dostupnom mieste, spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a 

termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ a ostatné podmienky prijímania detí, 

ktoré sú uvedené v Internej smernici Podmienky prijímana detí na predprimárne 

vzdelávanie. Ak ide o dieťa so špeciálno-pedagogickými potrebami, zákonný zástupca 

predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so zdravotným 

postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného 

odborného lekára. 

Prijímanie realizuje riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda. Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a)  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov a § 59 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods.4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č.306/2008  Z. z. 

o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do MŠ počas 

školského roka vydá riaditeľ ZŠ s MŠ. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ zaradiť dieťa 

na  adaptačný alebo diagnostický pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Dĺžku 

adaptačného pobytu dohodne riaditeľ so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na 
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individuálne osobitosti dieťaťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho 

zdravého vývinu, môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom, alebo na základe 

jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na 

dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.  

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka zástupkyňa MŠ, spravidla 

podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. 

S týmto rozhodnutím oboznámi zákonných zástupcov s prípadným odôvodnením. Počas 

školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita 

jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) 

oznámi dôvod a termín preradenia zástupkyňa MŠ osobne. Preradenie počas školského roka 

je v právomoci zástupkyne MŠ a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie  o preradení sa 

písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. 

 

Podľa §28 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní môže riaditeľ navýšiť 

počet detí v triede. Počet detí  v triedach sa navýši tak, aby boli dodržiavané vyhlášky a  

nariadenia  oblasti hygieny a bezpečnosti. 

 

  O počte prijatých, alebo neprijatých detí riaditeľ ZŠ s MŠ písomne informuje zriaďovateľa. 

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ 

spravidla do 30. apríla príslušného roka.  

      Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať 

aj deti so špeciálno- výchovno-vzdelávacími potrebami, v zmysle Internej smernice podmienok 

prijímania detí na predprimárne vzdelávanie a deti nadané a talentované. Deti mladšie ako tri 

roky môžu byť prijaté, ak sú vytvorené  vhodné podmienky a deti dosahujú požadovanú 

úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.  

Ak sa preukáže skutočnosť, že dieťa nemá dostatočne osvojené hygienické návyky a 

sebaobslužné činnosti, môže byť dochádzka dieťaťa do MŠ dočasne prerušená.   

 Najvyšší počet detí v triede MŠ je: 

a) 20 v triede pre tri až štvorročné deti 

b) 21 v triede pre štyri až päťročné deti 

c) 22 v triede pre päť až šesťročné deti 

d) 21 v triede pre tri až šesťročné deti 
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 Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, môže sa znížiť najvyšší počet detí v 

triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej 

päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať 

detí, ich výchovu a vzdelávanie z abezpečujú striedavo traja učitelia.  

V triede detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a detí od dvoch do 

štyroch rokov môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet 

v triede sa znižuje o dve za každé zdravotne postihnuté dieťa.  

    3.2 Dochádzka detí do MŠ 

 

Príchod detí do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod. Spôsob dochádzky a stravovania  dohodne 

rodič s riaditeľkou,  alebo triednymi učiteľkami. V odôvodnenom prípade neskoršieho 

príchodu dieťaťa do MŠ ( návšteva lekára, logopéda, cestovanie...) dohodne rodič čas jeho 

príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí.  

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

stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí 

jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodičov. 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič deň vopred neprítomnosti 

dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.  

Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe dieťaťa. Najneskôr do 14 po sebe nasledujúcich dní  oznámi zákonný 

zástupca dôvod a predpokladaný čas trvania neprítomnosti dieťaťa v MŠ. Ak je neprítomnosť 

dlhšia ako 14 po sebe nasledujúcich dní, oznámi neprítomnosť dieťaťa v MŠ písomne, pričom 

pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

prostredia. Zákon 355/2007 Z. Z. § 24 ods. 6 a 8 o ochrane podpore a rozvoji verejného 

zdravia. Toto vyhlásenie zákonný zástupca predkladá vždy, ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia 

ako tri po sebe nasledujúce dni, aj v prípade, že priniesli doklad od lekára, že dieťa je zdravé. 

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

riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť 

o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas. 

V súlade s § 108 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ak sa 

špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa 

ďalej navštevuje školu, do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so 

špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej 
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žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) 

riaditeľovi školy, ktorú predkladá zákonný zástupca. 

Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d) povinný informovať školu 

o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných 

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

Dieťa je povinné v súlade s § 144 ods. 4 písm. a) neobmedzovať svojím konaním práva 

ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania a s ods. 1 písm. e) má dieťa právo 

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

Ak počas dochádzky dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami alebo dieťaťa 

so zdravotným znevýhodnením do MŠ nastane zmena v charaktere zdravotného 

znevýhodnenia, alebo jeho správania, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá 

návrh na  konzultáciu so školskou psychologičkou a následné vyšetrenie v CPPPaP, prípadne 

iné odborné vyšetrenie. Na základe výsledkov odborného vyšetrenia a žiadosti rodičov 

o zmenu formy vzdelávania riaditeľ posúdi, či je možné v MŠ vytvoriť vhodné materiálne, 

hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre integráciu, rozhodne o zaradení na 

diagnostický pobyt, alebo predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v našej MŠ 

a prípadnom preradení dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia.  

 

    3.3 Úhrada príspevkov na dochádzku 
 

      Podľa zákona 245/2008 Z. z. §28 sa vzdelávanie v MŠ  uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným 

nariadením ( zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Za pobyt dieťaťa v MŠ 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa 

sumou 10€ pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu- § 2 písm. c) zákona č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vždy do 15 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci (VZN č. 1/2015). 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, 

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu  

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 
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a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo z vážnych rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom 

b) 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 

Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie 

dieťaťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

4.VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ 

 

     4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí 
 

1.     1. trieda:  2 - 3 ročné deti  Trieda včielky            

2.     2. trieda:  3 - 4 ročné deti Trieda lienky       

3.     3. Trieda: 4 - 6 ročné deti trieda sovičky     

 

    4.2 Preberanie detí 
 

Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať iba zdravé dieťa 

službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru, alebo posielať dieťa      

do MŠ samotné. Pri zistení skutočnosti, že zdravotný stav dieťaťa je nevyhovujúci na vstup 

do kolektívu, učiteľka je povinná upozorniť rodiča na tieto skutočnosti,  dieťa do kolektívu 

neprijme, v prípade potreby si  vyžiada  posúdenie zdravotného stavu lekárom.  

Dieťa od zákonného zástupcu preberá  učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až 

po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci 

strieda. 

Od 6.30 do 8.00 deti preberajú učiteľky v jednotlivých triedach podľa zaradenia na 

začiatku školského roka. Každé dieťa ide ráno do svojej triedy. Tak isto popoludní si rodičia 

preberú svoje dieťa v triede do ktorej je zaradené, od jeho pani učiteľky, ktorá má 

popoludňajšiu zmenu. 



Školský poriadok materskej školy Horná Streda 

 

14 

 

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje 

ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom 

známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.( splnomocnenie je v prílohe).  

Rodič je povinný odovzdať dieťa až do triedy, nenecháva dieťa samé v šatni, na chodbe, 

pred budovou. V takomto prípade nezodpovedá učiteľka za zdravie a bezpečnosť dieťaťa. 

Lieky sa smú v MŠ podávať iba vo výnimočných prípadoch, s písomným poučením od 

lekára a podpísaným prehlásením od rodiča. 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od 

prevzatia, až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.  

 

4.3 Organizácia v šatni 

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si po vstupe do budovy MŠ očistia obuv. Pri 

prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti 

k samostatnosti a poriadkumilovnosti. 

Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za 

hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec alebo pedagogický 

zamestnanec. 

 Rodičia majú prístup iba do priestorov šatne a chodieb vedúcich k triedam pri 

odovzdávaní a preberaní dieťaťa. V žiadnom prípade sa rodičia nesmú pohybovať v spálňach, 

umyvárňach, WC a iných priestoroch. V súrnych prípadoch iba v sprievode zamestnanca ZŠ s 

MŠ. Rodičia sa smú zdržiavať v priestoroch MŠ iba na čas nevyhnutný na odovzdanie a 

prebratie dieťaťa z MŠ. 

 

4.4 Organizácia v umyvárni 

 

Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. V umývárňach sú inštalované zásobníky 

s hygienickými utierkami a preto deti nemusia mať uteráky. Za pravidelné napĺnanie 

zásobníkov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedajú určení prevádzkoví pracovníci.  

Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým 

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

spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných 

predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec. 
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4.5 Organizácia podávania stravy 

 

Jedlo sa podáva deťom v týchto časových intervaloch:  

       Desiata:    09.00 – 09.15 

Obed:       11.40 – 12.10 

Olovrant:  14.35 – 14.50                      

Pre pedagogických zamestnancov je záväzné podávanie stravy. Učiteľky nenásilne 

usmerňujú deti počas jedla, podľa želania rodičov aj prikrmujú. Deti  3 – 4 ročné používajú 

lyžicu a vidličku, deti 5 až 6-ročné používajú kompletný príbor. 

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca ŠJ. 

Ďalej zabezpečuje zaisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. 

Za organizáciu a výchovný proces  zodpovedá zástupkyňa  MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú 

deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom  

uplatňujú individuálny prístup k deťom.  

Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy:  

 Pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene 

a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a pri 

zabezpečovaní pitného režimu 

  Informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy v oblasti školského 

stravovania, uplatňuje záujmy rodičov, detí, pracovníkov školy k činnosti zariadenia 

školského stravovania 

 Výnimky v stravovaní požadované rodičmi, budú poskytované iba po dohode rodičov 

s vedúcou ŠJ a potvrdením od odborného lekára. 

4.6  Pobyt detí vonku 

 

Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, 

organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a 

ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov . 
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Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí vo veku od 
štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri 
činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ 
zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na 
bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky, detí vo veku od troch do štyroch rokov a 
s triedou a deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí len 
za prítomnosti dvoch   zamestnancov. 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte v školskej záhrade zodpovedajú učiteľky 

tak isto, ako je to rozpracované pri vychádzke. Pedagogické zamestnankyne opúšťajú areál 

MŠ až vtedy, keď majú zhromaždené všetky prítomné deti, ktoré sú im zverené. 

 

4.7  Organizácia v spálni 

 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí 

(pyžama). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí.                          

Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú 

potrebu spánku. Podľa ŠVP popoludňajší oddych trvá minimálne 30 minút. 

 

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA DETÍ A OCHRANA PRED 

SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM  
 

5.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných 

a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť 

a ochranu dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogický zamestnanci materskej školy od 

prevzatia dieťaťa až pojeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej 

osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ, pokiaľ sa na tejto 

aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov 

lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. 

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. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, 

používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac zástupca zamestnancov 

pre bezpečnosť a zdravie pri práci. 
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5.2 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave 

dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií. 

 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľka zabezpečí počet pedagogických 

zamestnancov takto: 

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

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

 na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov 

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

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode výlety, exkurzie 

a ďalšie aktivity len s informatívnym súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so 

zriaďovateľom. Výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu školy, najviac na jeden 

deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické 

a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľkou poverený vedúci 

pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane 

poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tomto vyhotoví písomný záznam, ktorý 

potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby. 

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č. 305/208 Z.z. o škole 

v prírode, zákon č. 355/2005 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý mení 

a dopĺňa zákon č. 172/2011 Z.z.  a vyhláška MZ SR č. 526/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.  

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

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

ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Tento ho podľa svojich schopností odstráni, 

prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby miestneho úradu. 

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, 

ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané 

inhibičné metódy výchovy. 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nieje potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým 

spôsobom, úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá 

rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca 

učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom 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 

rodičom dieťaťa. V prípade úrazu ohrozujúceho život dieťaťa, službukonajúca učiteľka 

požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov, ktorúkoľvek zamestnankyňu 

a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, 
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službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená 

v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom. 

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 

4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného škôl, školských zariadení a vysokých 

škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou 

upresňuje postup zamestnancov materskej školy pri vyšetrení evidencii a registrácii 

školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí 

1. ZŠ s MŠ vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 

2. Evidencia obsahuje: 

 meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, 

 deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako 

k úrazu došlo, 

 svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonal 

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. 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom  

úrazea v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával 

v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné záznam spíše triedna učiteľka 

dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou 

materskej školy. 

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykonáva pedagogický zamestnanec v deň úrazu. 

Ak dieťa chýba menej ako štyri dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za 

neregistrovaný školský úraz. 

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

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

školský úraz. 

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po 

oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom 

úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu 

nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné záznam spíše triedna učiteľka dieťaťa, ktorý 

úraz zaevidoval, a to najneskôr 7 kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. 

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka 

materskej školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného 

zástupcu dieťaťa.  
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6. Riaditeľ školy je povinný do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu 

zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej 

štatistiku úrazovosti na školách. 

7. Záznam o registrovanom úrazu dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, ZŠ s 

MŠ, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. 

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľ     

ZŠ s MŠ  v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa. 

 

5.3 Opatrenia v prípade pedikulózy 

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš 

detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj 

prostredníctvom predmetov (hrebeňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne). Na 

diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za 

ušnicami a v zátylku. 

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť 

učiteľke 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, 

ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je 

nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytnúť na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, 

bielizni. 

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať 

 u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých príslušníkov je nutné umyť vlasy 

šampónom proti všiam dostupným na trhu presne podľa návodu výrobcu alebo 

dezinsekčným sprayom, 

 osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť 

a vyžehliť, 

 matrace, používané v materskej škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne 

vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min, 3 až 4 dni nepoužívať, 

 predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné 

ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom 

chlóru, 

 zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí 

používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich 

vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných 

pokrývok hlavy. 
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 5.4 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu 

ochranu detí pred sociálno-patologickými 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 ZŠ s MŠ, 

prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych 

vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia: 

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

mimoriadne naratívnych účinkoch na zdravie človeka. 

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovanie zdravých a nezdravých 

návykov pre život a zdravie. 

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy 

zakomponovať do plánov práce každej triedy. 

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 

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

nemali miesto. 

5. Zabezpečiť v celom areály materskej školy prísny zákaz fajčenia. 

6. Dbať na to, aby sa do budovy materskej školy nedostali žiadne nepovolané osoby, 

a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. 

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

literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia. 

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

školy bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku), ktorá vykoná okamžité 

opatrenia. 

 

 

6. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIA POVINNOSTÍ A PRÁV 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 
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6.1  Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosti: 

 

– plniť pokyny priameho nadriadeného 

– využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh 

– dodržiavať pracovný čas 

– bezdôvodne neopúšťať pracovisko 

– dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej 

ochrany 

– na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7 

ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v predškolských zariadeniach a ich objektoch 

– 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 

– ochraňovať vlastníctvo štátu, 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 trestné alebo sa prieči zákonu a túto 

skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému. 

 

6.2 Každý pracovník 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 

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 ním vykonávanej.  

 

6.3 Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca /Zbierka zákonov č. 317/2009/ 

 

 Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri 

výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov 

ustanovených osobitnými predpismi /napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov./ medzinárodnými 

zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na : 

  zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na 

svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných 

osôb,  

 ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo 

výkonu odbornej činnosti, 

  účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo 

volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánov školy 

a školského zariadenia,  

 predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského 

vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,  

 výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, 

ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov 

a rozvoj ich kompetencií,  

 kontinuálne vzdelávanie a profesionálny rozvoj za podmienok ustanovených týmto 

zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť 

vykonáva,  

 objektívne hodnotenie a oceňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu 

odbornej činnosti.  
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/2/ Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný : 

 

 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, 

s ktorými prišiel do styku,  

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča  

s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,  

 podieľať sa na vypracúvaní a na vedení pedagogickej dokumentácie a inej 

dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom /§11 zákona č. 245/2008 Z. z./ 

 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,  

  pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon 

odbornej činnosti,  

  podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu (§ 7 a § 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 

Z. z.) 

  udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania,  

 vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi 

vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu,  

 poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo 

alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,  

 pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu 

o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu 

ustanovenom osobitným predpisom (§144 ods. 1 písm. m, a ods. 6 písm. c, zákona č. 

245/2008 Z. z. ). 

 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 
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činnostiach kedy je zvýšené 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 pokynov 

 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 

schôdzkach, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí 

a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo 

 spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia 

 sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

V súlade s § 52 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti 

alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií 

pedagogických alebo odborných zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného 

jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka. O hodnotení sa vyhotovuje písomný 

záznam. Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických a odborných 

zamestnancov v pracovnom poriadku. 

 

7.  PRÁVA A POVINNOSTÍ DETÍ  A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

 

7.1 Dieťa má právo na : 
 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 

b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky 

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie 

a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom 
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d) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

e) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 

f) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny 

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

a sexuálnemu násiliu 

h) ochranu osobných údajov – podpísaný Informovaný súhlas zákonného zástupcu 

na zverejňovanie fotografií dieťaťa na webovej stránke ZŠ s MŠ. (príloha č. 7) 

 

    7.2 Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na 

výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktorí 

zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, 

ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 

    7.3 Dieťa je povinné: 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania 

b) dodržiavať vnútorný poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy 

c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie 

d) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 

a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy 

f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými platnými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi 
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7.4 Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia má právo: 
 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy  a vzdelávania v 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 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

d) na poskytovanie poradenských služieb 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy 

              

7.5 Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný: 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

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

priebeh výchovy a vzdelávania 

e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo 

f) dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade 

so školským poriadkom 

8. NÁPLŇ A  ROZVRHNUTIE  PRACOVNÉHO  ČASU PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV  

 

- týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:  v prílohe 
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 z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je 

ustanovená nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej 

a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

 z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou 

prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy, v pracovnej 

náplni pedagogických zamestnancov a v Pláne práce na príslušný školský rok. 

 

     V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny 

striedavo dvaja učitelia. 

9.  OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU 
 

Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče majú všetci zamestnanci MŠ. 

Za uzamknutie budovy zodpovedajú učiteľky, ktoré majú popoludňajšiu smenu a odchádzajú 

o 16.00 hod. z MŠ. Zároveň sú povinné skontrolovať uzatvorenie okien a vchodov na objekte. 

Uzamykanie hlavných vchodov od 8.00-12.00 a od 12.20- 15.00. 

V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy  zakázaný akýkoľvek pohyb 

cudzej osoby. 

Vetranie miestností  sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode je 

upratovačka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. 

Pri odchode je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené 

miesto. 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve 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 školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 

 

V Hornej Strede, dňa 25.8.2020                                                   Bc. Jana Jankechová 

                    Zástupkyňa RŠ pre MŠ Horná Streda 
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Príloha č.1  

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole 

 

DENNÝ PORIADOK 

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. 

 

Prevádzka MŠ je denne od 6,30 hod. do 16,00 

                                                      

6,30     
Otvorenie MŠ, schádzanie detí,  hry a činnosti  detí, zdravotné cvičenia, hry skupinové, 

individuálne,  spoločné;  vzdelávacie aktivity, ranný kruh-spoločné diskutovanie 

a navrhovanie aktivít 

 

9,00   
činnosti zabezpečujúce životosprávu  hygiena, desiata; 

hry a činnosti detí - vzdelávacie aktivity zamerané na komplexný rozvoj osobnosti 

 

osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku vychádzka so získaním poznatkov o 

okolí, prírode, doprave, pobyt vonku, hry v záhrade (pohybové , so spevom, využitie 

záhradného náradia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry) 

 

11,40  
činnosti zabezpečujúce životosprávu- hygiena, príprava na obed, obed, príprava na odpočinok 

– literárne, hudobné chvíľky a rozhovory 

odpočinok  (v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku) 

 

14,35 

 hygiena, olovrant,  hry a činnosti detí - vzdelávacie aktivity - individuálne,  skupinové, 

priamo aj nepriamo usmernené,  hodnotenie dňa. 

 

         

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený  v každej vekovej skupine, je pružný 

a umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 

Pevne stanovené časové termíny sa dodržiavajú na desiatu, obed a olovrant. 
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                                                                                                                                      Príloha č. 2 

Náplň práce pedagogických zamestnancov 
 

Pracovná náplň je vypracovaná v súlade s Pracovným poriadkom vydaným riaditeľkou 

ZŠ s MŠ Horná Stredaa schválený zriaďovateľom a odborovou organizáciou. PP bol 

vypracovaný v súlade so vzorovým pracovným poriadkom Ministerstva školstva SR a má 

účinnosť od 1.9.2006. Je záväzný pre všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí s ním boli 

oboznámení a je umiestnený na vhodnom mieste prístupnom všetkým zamestnancom. 

Učiteľka materskej školy je: 

- Priamo podriadená zástupkyni MŠ, v prípade jej neprítomnosti riaditeľovi školy 

- Je povinná vykonávať prácu v stanovenom čase svedomite a odborne podľa svojich 

najlepších schopností a vedomostí v súlade s koncepciou predškolskej výchovy 

a cieľmi materskej školy 

- Je povinná plne využívať pracovný čas (37,5 hod. týždenne). Základná miera 

vyučovacej činnosti je 28 hod. týždenne. 

- Pri svojej práci je učiteľka povinná dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, s ktorými je riadne oboznámená a používať osobné ochranné 

prostriedky, ktoré jej organizácia poskytne 

- Zodpovedá za výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, za bezpečnosť detí počas 

celého pobytu v MŠ od prevzatia od rodičov až po odovzdanie rodičom, resp. inej 

dospelej osobe. Je povinná dodržiavať a riadiť sa záväzným dokumentom, ktorý 

vydalo MŠ SR – štátny vzdelávací program, Rozvíjajúcim programom pre deti s OŠD 

a Pedagogicko-organizačnými pokynmi na príslušný školský rok. 

- Každú neprítomnosť na pracovisku (dovolenka, náhradné voľno...)  musí  včas ohlásiť 

zástupkyni MŠ. Žiadosť o čerpanie dovolenky, NV a cestovný príkaz pred nástupom 

vypísať na predpísanom tlačive. Zaznamenávať príchod a odchod do Dochádzkovej 

knihy, evidovať práce súvisiace s pedagogickou prácou. Výmenu zmeny možno 

uskutočniť iba so súhlasom zástupkyne MŠ. 

- Dodržiava pracovnú disciplínu.  Každé závažné porušenie pracovnej disciplíny je 

dôvodom na finančný postih a zvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny môže byť 

dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru. 
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 Bezdôvodný oneskorený nástup na výkon pedagogickej činnosti 

 Bezdôvodné opustenie pracoviska v čase pedagogickej činnosti 

 Nezodpovedné vedenie určenej pedagogickej dokumentácie 

 Nesplnenie príkazu súvisiaceho so zabezpečením výchovno- 

vzdelávacieho procesu: zastupovanie, účasť na akciách školy 

 Neospravedlnená účasť na pracovnej porade 

- Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní 

verejnej služby, a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným 

osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru 

- Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tohto pracovného pomeru sa riadia 

ustanoveniami Zákonníka práce a jeho noviel a inými všeobecne platnými právnymi 

predpismi. 

- Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov 

priameho nadriadeného: 

 prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie predovšetkým 

preukázateľná osobná príprava na ňu, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, 

príprava materiálu na výchovno- vyučovaciu činnosť. 

 vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,  

 spolupráca s učiteľkou v triede, v škole, s riaditeľom, s rodičmi a ostatnou 

verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno- vzdelávacieho procesu,  

 starostlivosť a zodpovednosť za vybavenie triedy hračkami, ich čistotu a 

nezávadnosť, starostlivosť a zodpovednosť za zverenú audiovizuálnu techniku, 

starostlivosť o  kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovno- 

vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr.: dopĺňanie kabinetných 

zbierok, knižnice, herne a spoločenské miestnosti, , školské záhrady  a ostatné 

zariadenia školy a školského zariadenia slúžiace na výchovno vzdelávací 

proces. 

 Ďalej účasť na poradách zvolaných vedúcim zamestnancom, prípadne inými 

orgánmi  štátnej správy v školstve, na schôdzach združení rodičov, na 

kultúrnych a iných akciách školy alebo školského zariadenia. 
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 Zvyšovanie úrovne svojej práce samovzdelávaním i štúdiom v organizovaných 

formách( účasť na odborných seminároch, vzdelávaní organizovanom najmä 

Metodicko-pedagogickým centrom 

 Prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh  

vyplývajúcich z osobitných predpisov, alebo pokynov vedúceho zamestnanca, 

ktorý je zamestnancovi nadriadeným, v súlade s pracovným poriadkom 

a pracovnou zmluvou. 

 pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľa a zástupkyne MŠ 

zastupovať prechodne neprítomného pedagogického zamestnanca 

a v prípade potreby prevziať vyučovaciu činnosť alebo výchovnú činnosť nad 

mieru vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti v rozsahu určenom 

osobitným predpisom. 

 pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole v čase určenom  jeho 

rozvrhom pedagogickej práce, v čase porád a schôdzí zvolaných  vedúcimi 

zamestnancami a združením rodičov, v čase určenom na pracovnú 

pohotovosť, na prechodné zastupovanie iného pedag. zamestnanca, v čase 

určenom na konzultácie so zákonnými zástupcami detí. 

 treba, aby v čase prevádzky bol vždy prítomný riaditeľ školského zariadenia 

alebo jeho zástupca. Ak to nie je možné, poverí riaditeľ na čas svojej 

neprítomnosti zastupovaním niektorého z  pedag. zamestnancov. 

 pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynu riaditeľa školského 

zariadenia dozor nad žiakmi aj mimo školského zariadenia pri praktickom 

vyučovaní, exkurziách a počas inej činnosti v súlade s plánom práce a iných 

akciách organizovaných školským zariadením 
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                                                                                                                                                     Príloha č.3 

Pracovný čas pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy určený riaditeľom školy v školskom 

roku  2019/2020 

Pracovné zaradenie Začiatok pracovného času Koniec pracovného času Práca mimo 
pracoviska  

Riaditeľ školy 
Mgr. Peter Vrábel 

07:10 15:10   

Zástupca riaditeľa  
Mgr. Viliam Žitňanský 

07:10 15:10  

Pedagogickí zamestnanci MŠ: ranná zmena:  
začiatok-koniec prac. času 
06:30 – 13.00 
 
 

poobedná zmena 
začiatok-koniec prac.času 
10.00 – 16.00 

+ 1,5 h. 

Ekonómka 
Milada Rybanská 

07:10 15:10 1 

Školník 
Jaromír Kusý 

07:00 13:30  

Upratovačka MŠ 
Daniela Kusovská 

07:00 15:00  

Školská jedáleň 
 

07:00 15:00  

Vedúca ŠJ 
Edita Moravčíková 

07:00 12:30  

 
Poznámky: 
1 – pružný pracovný čas ( prevádzkoví  zamestnanci si presúvajú základný pracovný čas + alebo – 1 
hodinu ) 
2 – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času 
Prestávka na obed je v časovom pásme od 11. 30 – do 13. 30 hod. 
Prestávka na obed upratovačky MŠ je v časovom pásme od 11. 30 – do 12. 00 hod. 
Povinnosť byť na pracovisku pre pedagogických zamestnancov – pedagogický zamestnanec je 
povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom výchovnej práce, rozvrhom 
dozorov, v čase porád a schôdzí zvolaných vedúcimi zamestnancami a združením rodičov, v čase 
určenom na pracovnú pohotovosť, na prechodné zastupovanie iného pedagogického zamestnanca 
a v čase určenom na konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov. 
V dňoch, v ktorých neprebieha vyučovanie, sú povinní všetci pedagogickí zamestnanci MŠ a ZŠ 
zotrvať na pracovisku v čase od 07:10 do 15:10 (pracovný poriadok).                   
                                                              
                                                                                                                                    Mgr. Peter Vrábel 
                                           Riaditeľ ZŠ s MŠ 
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Príloha č.4 

Rozpis je orientačný, je potrebné prispôsobiť  ho aktuálnej situácii a potrebám školy. 

Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov MŠ 

 

1.V pracovnom čase je PZ povinný vykonávať priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, určenú 
všeobecne záväzným právnym predpisom  a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou 
výchovno-vzdelávacou činnosťou ustanovené v pracovnom poriadku.  
 
 
Pracovný čas pedagogických zamestnancov MŠ a rozvrh pracovných zmien 
 
Začiatok a koniec pracovného času pedagogických zamestnancov: 
 
1. ranná zmena: 06.30 – 13.00 h 
                                  
 
a)   rozpis práce:         06.30 - 12.05 h      priama výchovno-vyučovacia činnosť 
             12.05 - 13.00 h  činnosti súvisiace s pedagogickou prácou   
 
Prestávka v práci: podľa potreby, v čase obeda, na základe ústneho dohovoru v rozsahu 30min. 
 
b) činnosti súvisiace s pedagogickou prácou  v rozsahu 1,5 hodiny denne mimo  pracoviska. 
 
2. odpoludňajšia zmena:    10.00 – 16.00 h          
 
a) rozpis práce:           10.00 - 10.25 h          činnosti súvisiace s pedagogickou prácou   
                                       10.25 - 16.00 h          priama výchovno-vyučovacia činnosť     
 
Prestávka v práci: podľa potreby, v čase obeda, na základe ústneho dohovoru v rozsahu 30min. 
 
  b) činnosti súvisiace s pedagogickou prácou  v rozsahu 2 hodiny denne mimo  pracoviska. 
 

 

V Hornej Strede, dňa  25.8.2020 
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Príloha č. 5 

Splnomocnenie 
 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materských školách § 7 ods. 8 

splnomocňujem svoje ďalšie maloleté dieťa (staršie ako desať rokov) alebo inú 

pedagogickým zamestnancom známu osobu na preberanie dieťaťa  z materskej školy , ktorá 

po prevzatí za dieťa zodpovedá. V prípade, že zákonný zástupca písomne splnomocní svoje 

maloleté dieťa,  zodpovedá po prevzatí za dieťa zákonný zástupca. 

 

Podpísaní rodičia /zákonní zástupcovia 

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

                                matka................................................................................................. 

Bydlisko...................................................................................................................................... 

 

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)..................... 
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Iné osoby: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. Meno a priezvisko...................................................................................................... 

 

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

 

5. Meno a priezvisko....................................................................................................... 

 

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

 

6. Meno a priezvisko....................................................................................................... 

 

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

 

V Hornej Strede dňa...............................                          ................................................... 

                                                                                                                                                               

podpis rodičov /zákonných zástupcov 
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Príloha č. 6 

VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti prostredia. 

Vyhlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru ani ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu 

…............................................................bytom….................................................................. ani 

jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti karanténne 

opatrenie ( karanténu, zvýšený zdravotnícky dozor alebo lekársky dohľad) a že mi nie je 

známe, že v poslednom týždni prišlo dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby žijúce s ním v 

spoločnej domácnosti do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu. 

Som si vedomý (-á) právnych následkov, ktoré by ma postihli, keby toto moje vyhlásenie bolo 

nepravdivé. 

V Hornej Strede , dňa...........................             čitateľný podpis.................................................. 

 

 

 

                           VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti prostredia. 

Vyhlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru ani ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu 

…............................................................bytom….................................................................. ani 

jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti karanténne 

opatrenie ( karanténu, zvýšený zdravotnícky dozor alebo lekársky dohľad) a že mi nie je 

známe, že v poslednom týždni prišlo dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby žijúce s ním v 

spoločnej domácnosti do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu. 

Som si vedomý (-á) právnych následkov, ktoré by ma postihli, keby toto moje vyhlásenie bolo 

nepravdivé. 

V Hornej Strede dňa...........................               čitateľný podpis..........................................   
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                                                                                                                      Príloha č. 7  
Prevádzkovateľ:   ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Partizánska 391,  

916 24 Horná Streda,  IČO: 36 125 440  

(ďalej aj škola) 

 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

 

SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

(poskytnutý v zmysle čl. 6 až 9 Nariadenia EÚ č. 2016/679  

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  

a o voľnom pohybe takýchto údajov - GDPR a v zmysle § 13 až 18 a § 78 zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

 

Dolupodpísaný/á/:  

 

 

..................................................................................................................................................., 

(titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný vzťah, zákonného zástupcu 

žiaka školy) 

 

ako zákonný zástupca žiaka ....................................................................................................., 

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia žiaka školy)         

 

S ú h l a s í m, ako dotknutá osoba, so spracúvaním  

1. ďalej uvedeného rozsahu osobných údajov žiaka, pre ďalej uvedené účely ich 

spracúvania, a to: 
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a) údajov o fyzickom a duševnom zdraví a o mentálnej úrovni žiaka, pre účely poskytovanie 

výchovno-vzdelácej činnosti v rámci poskytovania základného vzdelania, v zmysle 

Školského zákona a Vyhlášky o základnej škole; mnou udelený súhlas je výslovný, tým že 

súhlasím so spracúvaním len výslovne uvedených osobných údajov len na výslovne 

uvedený účel          ÁNO      NIE 

 

b) údajov o náboženskej viere žiaka, pre účely výuky predmetu náboženstvo; mnou udelený 

súhlas je výslovný, tým že súhlasím so spracúvaním len výslovne uvedených osobných 

údajov len na výslovne uvedený účel       ÁNO      

NIE 

 

c) údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, trieda žiaka, pre účely vytvorenia 

zoznamov účastníkov rôznych školských súťaží     ÁNO      NIE 

 

d) údajov meno, priezvisko, trieda žiaka, pre účely zverejňovania výsledkov dosiahnutých 

žiakom na rôznych školských súťažiach, na nástenkách v priestoroch školy a na webovom 

sídle školy (www.zssmshornastreda.sk)      ÁNO      NIE  

 

e) údajov meno, priezvisko, škola, trieda žiaka, pre účely vytvorenia zoznamov návštevníkov 

rôznych kultúrnych podujatí (filmové predstavenia, divadeľné predstavenia a pod.) a 

návštevníkov rôznych inštitúcií (múzeá, ZOO, exkurzie do výrobných prevádzok a pod.) 

           ÁNO      NIE  

 

f) meno, priezvisko, škola, trieda žiaka, pre účely zabezpečovania prepravy a ubytovania 

žiaka na školských výletoch, kurzoch, lyžiarskych a plaveckých výcvikoch, škole v prírode a 

iných školských akciách        ÁNO      NIE 

 

g) kópie preukazu poistenca verejnej zdravotnej poisťovne žiaka, pre účely poskytovania 

nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v škole počas výchovno-vzdelávacieho procesu i mimo 

školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a na iných školských podujatiach  ÁNO      NIE 

 

h) fotografií, audiovizuálnych záznamov žiaka, spojených s jeho menom, priezviskom, 

prípadne označením triedy, zhotovovaných na rôznych školských podujatiach, pre účely 
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zverejňovania týchto fotografií na nástenkách v priestoroch školy a za účelom zvereňovania 

týchto fotografií a audiovizuálnych záznamov na webovom sídle školy 

(www.zssmshornastreda.sk), na facebookovom profile školy   ÁNO      NIE 

 

2. na časové obdobie: trvania školského roku 2020/2021; 

 

3. na základe informácií od prevádzkovateľ, o jeho zákonných povinnostiach vyžadovať pri 

niektorých spracúvaniach osobných údajov súhlasy zákonných zástupcov žiaka.  

 

Prevádzkovateľ ma tiež poučil o mojich právach dotknutej osoby v zmysle čl. 12 až 22  

Nariadenia EÚ č. 2016/679 a § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z.z. 

 

Tento súhlas bol mnou poskytnutý slobodne. 

 

 

 

V Hornej Strede dňa . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                        

                                                                           ……………………………………     

                                                     (podpis dotknutej osoby) 

                     

                                                                                                         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                                                                  

                                                    

Súhlas bol dotknutou osobou odvolaný dňa ................................     

  

 

                                                                           ……………………………………     

                     (podpis dotknutej osoby)           

 


