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1. Všeobecné ustanovenie 
 

a) Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Karola 

Kuzmányho 41, Keţmarok a je vypracovaný v zmysle § 153 zákona Národnej rady SR 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky 

308/2009 Z.z., Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov 

škôl a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy ( 

ďalej len MŠ), zákona č. 18/ 2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. 

b) Školský poriadok  MŠ je platný pre Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, 

Keţmarok. 

 

 

 

2. Práva a povinnosti detí a rodičov ( zákonných zástupcov ) 
 

Dieťa má právo 
 

- rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu 

- bezplatné vzdelávanie pre päťročné deti rok pred začiatkom plnenia povinnej 

školskej dochádzky 

- vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom 

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, moţnosti, nadanie 

a zdravotný stav 

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

- poskytovanie poradenstva a výchovnej prevencie 

- bezpečné a hygienické prostredie 

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny 



 

 

- úctu k jeho osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu 

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

- slobodnú voľbu pri výbere hry a edukačnej aktivity 

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s vyuţitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu 

a vzdelávanie umoţňujú 

 

Povinnosti dieťaťa 
 

- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa     

      výchovy a vzdelávania 

- dodrţiavať školský poriadok MŠ 

- chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola vyuţíva na 

výchovu a vzdelávanie 

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

a bezpečnosť ostatných osôb zúčastňujúcich sa na  výchove a vzdelávaní 

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spoluţiakov a zamestnancov MŠ   

- rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so  všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými 

mravmi 

  

Práva rodiča ( zákonného zástupcu dieťaťa) 
 

- vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie   

podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a 

záľubám, svetonázoru, národnosti, etnickej príslušnosti 

- ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom       

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s princípmi a cieľmi 

      výchovy a vzdelávania podľa zákona 

- oboznámiť sa so školským poriadkom a školským vzdelávacím programom 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

- na konzultácie s pedagógom a poskytnutie poradenských sluţieb 

- podieľať sa na procese  výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky MŠ 

 

Povinnosti rodiča   
 

- dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené  

školským poriadkom 

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch a iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli 

mať vplyv na výchovno-vzdelávací proces 

- zaplatiť poplatky škole, úhradu na čiastočné náklady školy 

- zabezpečiť hygienické, pracovné, výtvarné a iné pomôcky deťom 

- vyplniť všetky potrebné doklady týkajúce sa dieťaťa – evidenčná karta,  

splnomocnenie osôb na preberanie dieťaťa z MŠ, potvrdenie o zdravotnom 

stave po chorobe, potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a očkovaní 



 

 

- chrániť majetok školy 

- nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo 

- dbať na čistotu priestorov 

- zabezpečiť dieťaťu oblečenie podľa počasia, podľa školského poriadku 

- konzultovať o výchove a vzdelávaní s triednou učiteľkou podľa potreby 

- nahlasovať kaţdú neprítomnosť dieťaťa učiteľke alebo riaditeľke MŠ 

- odhlasovať alebo prihlasovať deti na stravu deň vopred 

- písomne ţiadať riaditeľku MŠ o prerušenie alebo ukončenie dochádzky 

dieťaťa v MŠ 

- včas predloţiť riaditeľke rozhodnutie o hmotnej núdzi 

- zúčastňovať sa na zasadnutiach Zdruţenia rodičov, triednych aktivitách 

súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním 

- splnomocniť vedenie MŠ na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 

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

zákonov 

- pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Keţmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy -

Rozhodnutie č.60/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy s platnosťou od 1. mája 2013 mesačne : 13 eur celodenný 

pobyt , 10 eur poldenný pobyt, 50 eur za dieťa do 3. roku veku  

- prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

 

 

 3.  Prevádzka a vnútorný reţim Materskej školy 
 

 

Charakteristika materskej školy 
 

     MŠ je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od roku 2002. 

V zriaďovacej pôsobnosti mesta Keţmarok je od roku 2003. 

     MŠ pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

     MŠ je 8-triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku 2 – 6 rokov 

a deťom s odloţenou školskou dochádzkou, venuje sa deťom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a deťom zo špeciálnymi potrebami podľa dopytu. Umoţňuje integráciu detí. 

     MŠ je umiestnená v účelovej budove , do ktorej sa vchádza piatimi samostatnými 

vchodmi. Na prízemí je päť tried a na poschodí tri triedy s príslušnými priestormi ( dve triedy 

na prízemí nemajú samostatné spálne ). Na poschodia sa vychádza vonkajšími a vnútornými 

schodišťami. Na prízemí je miestnosť pre prevádzkových pracovníkov s príslušenstvom, 

práčovňa, sušiareň, kuchyňa s príslušnými priestormi, jedáleň, účelové priestory pre personál, 

kancelária pre pracovníčku PaM, riaditeľňa, zborovňa a sklady. Presklené terasy na 

poschodiach sa vyuţívajú ako telocvične, vnútorné átriá sú vyuţívané v letných mesiacoch na 

pobyt vonku. V jednom átriu je detské ihrisko pre najmenších a ďalšie je pripravené slúţiť 

ako relaxačná zóna s bylinkovou a úţitkovou záhradkou. Školský dvor je vybavený 

športovým náradím, pieskoviskom a dopravným ihriskom. 

 

 

 



 

 

Prevádzka v MŠ 
 

     MŠ je v prevádzke počas pracovných dní  od 6.00 hod. do 16.30 hod. Prevádzka MŠ bola 

odsúhlasená zriaďovateľom a rodičmi. 

     Školský rok 2020 - 2021 začína 02.09.2020, školské vyučovanie sa začína 02.09.2020, 

končí sa 30.6.2021.  

     Počas letných prázdnin je prevádzka prerušená z hygienických dôvodov na 4 týţdne, kedy 

sa vykonáva dezinfekcia priestorov, zamestnanci čerpajú dovolenky. Deti môţu v tomto čase 

navštevovať  MŠ Cintorínska ul. 3 , Keţmarok na základe dohody a prihlášky dieťaťa do MŠ 

a ŠJ.  Prerušenie prevádzky je oznamované riaditeľom školy spravidla 2 mesiace pred 

zatvorením školy. 

      Starostlivosť o deti počas vedľajších prázdnin ( jesenné, vianočné, jarné, veľkonočné ) 

bude striedavo zabezpečená štyrmi mestskými materskými školami podľa pokynov 

zriaďovateľa, rodičia budú informovaní na schôdzi rodičov riaditeľkou školy a oznamy budú 

uvedené na informačných tabuliach jednotlivých tried. 

       Prevádzka môţe byť prerušená aj z technických príčin ( havária, krádeţ, maľovanie, 

deratizácia a pod.), pričom bude zabezpečená náhradná MŠ. 

     Pri obmedzení prevádzky ( prázdniny, chorobnosť ) bude  zabezpečená výchovno- 

vzdelávacia činnosť spájaním detí do vopred určených tried v MŠ tak, aby sa nenarušil 

pedagogický a proces a bezpečnosť detí. Zároveň kladieme dôraz aj na dodrţiavanie 

hygienických zásad. 

     V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov ( napr. rozšírený výskyt chrípky 

a pod. ) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, prípadne príslušného úradu 

verejného zdravotníctva. 

 

 

 

Riaditeľ MŠ:                      Mgr. Daša Arpášová 

 

 

Konzultačné hodiny:         utorok – štvrtok:      12.00 – 13.00 

 Nepárny týţdeň:      14.30 – 15.30           

 

 

Vedúca školskej jedálne :  Lýdia Mitterová  

 

Konzultačné hodiny :         pondelok – piatok  13.30 – 15.00 

 

 

Kontakt za účelom komunikácie :       MŠ    052/ 4568724, 0917 345 953 

 

                                              ŠJ     052/ 4568725 

 

                                                PaM   052/  4568726 

 

E-mail :                               mskuzmanyhokk@centrum.sk 

 

Webová stránka školy:       www.mskuzmanyhokk.edupage.sk 

 

 

mailto:mskuzmanyhokk@centrum.sk
http://www.mskuzmanyhokk.edupage.sk/


 

 

Zápis a prijímanie detí do MŠ 
 

     V zmysle platnej legislatívy riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom vyhlasuje zápis 

spravidla v mesiacoch apríl a máj zverejnením obsahu na budove školy a inom verejne 

prístupnom mieste. 

     Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej ţiadosti rodiča na začiatku školského roka 

alebo v priebehu šk. roka, ak je voľná kapacita. Prednostne sa prijímajú deti s odloţenou 

školskou dochádzkou, deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Dieťa po dovŕšení 2. roku veku 

môţe byť prijaté do MŠ, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky. 

     Ţiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môţe rodič vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ, vytlačiť 

z webovej stránky školy, alebo podať prostredníctvom elektronického formuláru. Spolu so 

ţiadosťou rodič predkladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, vyplnenú evidenčnú kartu dieťaťa s podpísaným súhlasom na spracovanie 

osobných údajov a vyhlásením o bezinfekčnosti prostredia. 

     Rozhodnutie o odloţení školskej dochádzky predloţí rodič riaditeľovi školy spravidla po 

zápise detí do ZŠ. Pokiaľ rodič toto potvrdenie od lekára alebo psychológa do tohto termínu 

nedostal, upozorní riaditeľku na moţnosť odkladu za účelom rezervácie miesta v MŠ. 

     Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloţí spolu so ţiadosťou aj vyjadrenie pediatra 

o moţnosti integrácií dieťaťa, vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom 

posudku spracujú návrh na zníţenie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia. 

     Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude oznámené písomne do 30. júna 

príslušného roka alebo rodič sa môţe osobne informovať u riaditeľky MŠ do konca školského 

roka. 

     Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môţe predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa 

po dohode rodiča s riaditeľom MŠ, o ktorom sa vydáva písomné rozhodnutie. O forme pobytu 

sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa, určenie dennej časovej dĺţky  

( 1- 4 hodiny ) je v kompetencii riaditeľky MŠ. Aj počas adaptačného pobytu rodič uhrádza 

v zmysle § 14 cit. vyhlášky mesačný príspevok na dieťa, jeho výšku určuje riaditeľ školy. 

V prípade zníţenej adaptačnej schopnosti dieťaťa môţe riaditeľ po prerokovaní s rodičmi 

alebo na základe jeho písomnej ţiadosti o prerušení dochádzky na dohodnutý čas, alebo 

o ukončení tejto dochádzky. 

 

     Riaditeľ MŠ môţe rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania : 

 

- po opakovanom porušení Školského poriadku materskej školy dieťaťom alebo jeho                                                                             

zákonným zástupcom ( vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí s poruchami správania je 

rodič plne zodpovedný za správanie dieťaťa počas celého pobytu v materskej škole ) 

- po opakovanom neuhradení poplatku za MŠ 

- po opakovanom nenahlásení neprítomnosti dieťaťa 

- po opakovanom neospravedlnenom nedodrţiavaní dohodnutého termínu dochádzky do MŠ   

  a z MŠ. 

 

Zákonný zástupca je tieţ povinný informovať materskú školu o zmenách 

v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv 

na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. ). 

Ak tak neurobí, riaditeľka  po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení okolností  negatívne 

ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní  pristúpi k zmene formy výchovy a vzdelávania 

(určí diagnostický pobyt dieťaťa - § 108 ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. ), príp. vydá 

rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení 



 

 

predprimárneho vzdelávania z dôvodu, ţe materská škola nie je schopná, vzhľadom na 

svoje podmienky poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňa jeho 

znevýhodnenia. 

 

O ukončenie dochádzky môţe poţiadať aj zákonný zástupca na základe písomnej odhlášky. 

      

Predprimárne  vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávania 

v MŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania ( vydáva materská škola na tlačive schválenom MŠ SR ), ktoré sa vydáva na 

základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu. 

 

      Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla 

podľa veku a kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môţe riaditeľka preradiť deti 

z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi 

v tomto prípade oznámi riaditeľka dôvod preradenia a termín osobne. Preradenie dieťaťa 

počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie 

o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. 

 

Úhrada poplatkov za dochádzku 
 

     Na čiastočnú úhradu neinvestičných poplatkov prispieva rodič v zmysle Zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods. 6 a Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole 

najviac sumou neprevyšujúcou 15% sumy ţivotného minima. Výšku príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu určí riaditeľ školy ( príloha 1 ). Okrem tohto príspevku je rodič 

povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa podľa rozhodnutia riaditeľky školy so 

súhlasom zriaďovateľa , na základe finančného limitu MŠ SR ( príloha č.2 ). V prípade, ţe 

rodič neuhradí tieto príspevky včas, môţe byť dieťa z MŠ vylúčené. Termín je splatný vţdy 

do 10-teho dňa v mesiaci. Príspevok sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky: 

- dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi MŠ doklad o tom, ţe je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

- dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

- dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom 

- dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka MŠ, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závaţnými 

dôvodmi 

     Príspevok tzv. školné a príspevok na stravovanie uhrádza rodič prevodným príkazom alebo 

osobne v banke na účet školy, resp. ŠJ vţdy do 10-teho dňa v danom mesiaci, t.j. za 

september do 10. septembra. 

      

Rodič je povinný priniesť pre dieťa do MŠ hygienické potreby ( toaletný papier, 

mydlo, papierové vreckovky, pohár, zubná kefka, zubná pasta), materiál na výtvarnú 

a pracovnú výchovu, pracovné zošity po dohode s učiteľkami v triedach. Všetky poplatky a 

musia byť schválené rodičmi detí. 

 

 

 

 



 

 

Dochádzka detí do  MŠ 
 

     Rodič privádza dieťa do MŠ do 8.00 hod. a osobne ho odovzdá učiteľke v triede, nepúšťa 

ho samé, prevezme ho do 16.30 hod. Budova školy je uzamknutá od 8.15 hod. do 14.15. hod. 

     Prevzatie dieťaťa môţe pedagóg odmietnuť, ak zistí , ţe jeho zdravotný stav nie je 

vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ ( teplota, silná nádcha, zápal očí, zlý zdravotný stav 

deň predtým, pedikulóza – vši, a pod. )- § 7 vyhl. 308/ 2009 o materskej škole, §  27 ods. e 

Z. 355/ 2007 o verejnom zdravotníctve. Rodič je povinný oznámiť výskyt infekčnej choroby 

v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia. 

     Ak v priebehu dňa zistí pedagóg zmeny v zdravotnom stave dieťaťa, upozorní na to rodiča 

pri odovzdávaní dieťaťa domov, o čom vyhotoví písomný záznam ( ranný filter ), ktorý rodič 

svojim podpisom potvrdí .  

Rodič môţe priviesť dieťa do MŠ aţ na základe potvrdenia lekára, alebo na 

základe čestného prehlásenia o bezinfekčnosti, ţe je dieťa zdravé a môţe navštevovať 

MŠ. 

     Po chorobe donesie rodič potvrdenie od lekára , ţe je dieťa zdravé a môţe byť prijaté 

do kolektívu aj s dátumom moţného nástupu do MŠ. Ak neboli u lekára a dieťa je 

neprítomné viac ako 5 pracovných dní, rodič vyplní a podpíše čestné prehlásenie 

o zdravotnom stave dieťaťa. 

     Pedagóg nie je oprávnený podávať dieťaťu lieky v MŠ ( antibiotiká ), vo výnimočnom 

prípade len s potvrdením zodpovedného lekára ( napr. lieky proti astme, alergii, tráviacim 

problémom ).  

     V prípade, ţe rodič potrebuje dieťa do MŠ priviesť v priebehu predpoludnia ( návšteva 

lekára a pod.),  oznámi to triednej učiteľke deň vopred. 

       

 

Preberanie detí 
 

     Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia aţ po 

odovzdanie rodičovi ( alebo inej splnomocnenej osobe ) alebo učiteľke, ktorá ju v práci 

strieda. Preberanie detí medzi učiteľkami je moţné len písomne na základe aktuálneho 

zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej. 

     V evidenčnej karte je rodič povinný splnomocniť osobu, ktorá dieťa preberá z MŠ: 

meno, dátum, podpis. Splnomocnená osoba nesmie mať menej ako 10 rokov. Rodič je 

povinný predstaviť splnomocnenú osobu učiteľke. Splnomocnenie platí v uvedenom 

školskom roku.  

V prípade, ţe rodičia majú súdnym rozhodnutím alebo predbeţným opatrením 

obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne ( fotokópia úradného rozhodnutia ) 

informovať riaditeľku MŠ. 

     Za bezpečnosť detí sú zodpovední všetci zamestnanci MŠ. Rodič je povinný oznámiť 

všetky nástrahy, ako ochorenie, hnačka, kašeľ, alergia a pod., aby sa predišlo 

prípadným nedorozumeniam.   

 

 

Odhlasovanie dieťaťa 
 

     Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole do 8.00 hod. rána, vedúca školskej jedálne 

automaticky dieťa odhlási zo stravy. Ak chce rodič aj napriek neprítomnosti dieťaťa prísť po 

obed, musí to nahlásiť do 8.00 hod. osobne alebo telefonicky. Najneskôr do troch dní od 

začiatku neprítomnosti je rodič povinný oznámiť dôvod a predpokladaný čas jeho 



 

 

neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvod 

riaditeľovi písomne a predloţí písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Ak bolo dieťa 

v lekárskej starostlivosti, predloţí rodič lekárske potvrdenie. Ak rodič do 14 dní neoznámi 

dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závaţným spôsobom poruší školský poriadok školy, 

riaditeľ môţe popredchádzajúcom rozhovore rozhodnúť o ukončení dochádzky do MŠ. 
 

 

Konzultácie s rodičmi 

 
     Rodič dieťaťa má moţnosť konzultovať s učiteľkami danej triedy individuálne, ústnou 

formou, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagóg prejaví záujem, vyhotoví sa aj v písomnej 

forme. V písomnej forme sa vyhotovuje aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec 

opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase 

upozornený. Učiteľky a rodičia sa navzájom informujú o dieťati pri zachovávaní diskrétnosti 

a mlčanlivosti. Zamestnanci MŠ sú povinní dodrţiavať mlčanlivosť,  nepodávajú informácie 

o deťoch ţiadnym cudzím osobám ( Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných 

údajov ). Telefónne čísla rodičov a starých rodičov budú pouţité len v prípade rýchleho 

kontaktu – ochorenie, úraz a pod. 

     Kontakt medzi rodičmi a učiteľmi je uskutočňovaný aj formou školských a triednych 

aktivít, písomných oznamov, odporúčaním pedagogickej literatúry a iných vhodných 

informácií z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa. 

 

 

Prevádzka tried 
 

     Deti sa schádzajú  od 6.00 hod. do 7.00 hod. vo všetkých troch vchodoch, vţdy v jednej 

triede podľa určenia pracovnej doby učiteliek. Od 7.10 hod. sú deti v triedach podľa vekového 

zaradenia. Od 15.30 hod. do 16.00 hod sú deti opäť v jednej triede v kaţdom vchode, od 

16.00 do 16.30 hod. sa deti rozchádzajú z jedného vchodu – pavilónu C – prízemie. 

     Zoznam preberaných detí je evidovaný v zošite. Budova sa uzatvára o 8.15 hod., dieťa je 

potrebné doviesť do MŠ do 8.00. hod. Za uzatváranie a otváranie budovy zodpovedá 

prevádzkový pracovník.  Prevádzkový pracovník má právo opýtať sa neznámej osoby na účel 

návštevy, prípadne ho vyzvať na preukázanie totoţnosti alebo poverenia. Kaţdá návšteva je 

ohlasovaná riaditeľke MŠ, prípadne zástupkyni. Budova sa otvára o 14.15 hod. Dieťa si rodič 

preberá od 14.30 – po olovrante, do 16.30 hod. Rodič je povinný dodrţiavať hygienické 

podmienky MŠ, pouţívať návleky. Dieťa pri prezliekaní v šatni neusádza na parapetné dosky, 

bez vedomia upratovačky neotvára okná, ventil radiátora. 

 

 

Organizácia tried, pani učiteľky 
 

1. trieda A hore - ŢABKY: 

 tr. uč., pani učiteľka Anna Gurová, pani učiteľka Petra Leštinská 

2. trieda A dole - SOVIČKY: 

 tr. uč. Bc. Barbora Andrášová, pani učiteľka Mgr. Lenka Pisarčíková 

3. trieda Jedálenská – MOTÝLIKY: 

 tr. uč. Bc. Adriana Dţurňaková, pani učiteľka Bc. Dominika Hudáčková 

 



 

 

4. trieda B hore - LIENKY: 

 tr. uč. Bc. Janka Backárová, pani učiteľka Juliana Hebrová 

5. trieda B dole - VČIELKY: 

 tr. uč. Slávka Šoltýsová, pani učiteľka Jana Pjataková, pani učiteľka Mgr. Ivana Dravecká  

6. trieda C hore - MRAVČEKOVIA: 

 tr. uč. Helena Trembová, pani učiteľka Eva Nadanyiová 

7. trieda C dole - JEŢKOVIA:  

tr. uč. Ema Hrebeňárová, pani učiteľka Martina Polomčáková, pani riaditeľka Mgr. Daša 

Arpášová 

8. trieda C dole – SLIMÁČIKY: 

tr. uč. Eva Trunkatová, pani učiteľka Bc. Paulína Halčinová 

 

 

  Denný poriadok  
 

     Výchovno–vzdelávacia činnosť v MŠ sa uskutočňuje podľa ŠkVP, vypracovaného na 

základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách, pozostáva z ustálených foriem, ktoré poskytujú optimálny biorytmus a zdravú 

ţivotosprávu detí.  

     Učiteľky sa pri deťoch striedajú podľa pracovných zmien. Učiteľka počas aktivít s deťmi 

odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom 

o dozor poţiada kolegyňu alebo inú zamestnankyňu MŠ. Počas priamej práce s deťmi je 

zakázané učiteľku akýmkoľvek spôsobom vyrušovať. 

    

 

Hry a činnosti                                     od  6.00 hod. 

Pohybové a relaxačné cvičenia               

Desiata                                                    od    8.05 hod. 

Edukačné aktivity                                   od    9.00 hod. 

Pobyt vonku, hygiena 

Obed                                                       od  10.45 hod. 

Odpočinok         od  12.10 hod. 

Olovrant                                                  od  14.10 hod. 

Edukačné aktivity                                    od  14.40 hod. 

  

      

Personál MŠ 
 

Riaditeľka školy      :  Mgr. Daša Arpášová 

Vedúca  ŠJ              :  Lýdia Mitterová 

 

1. trieda A hore - ŢABKY: 

 tr. uč., pani učiteľka Anna Gurová, pani učiteľka Petra Leštinská 

2. trieda A dole - SOVIČKY: 

 tr. uč. Bc. Barbora Andrášová, pani učiteľka Mgr. Lenka Pisarčíková 

3. trieda Jedálenská – MOTÝLIKY: 

 tr. uč. Bc. Adriana Dţurňaková, pani učiteľka Bc. Dominika Hudáčková 



 

 

4. trieda B hore - LIENKY: 

 tr. uč. Bc. Janka Backárová, pani učiteľka Juliana Hebrová 

5. trieda B dole - VČIELKY: 

 tr. uč. Slávka Šoltýsová, pani učiteľka Jana Pjataková, pani učiteľka Mgr. Ivana Dravecká  

6. trieda C hore - MRAVČEKOVIA: 

 tr. uč. Helena Trembová, pani učiteľka Eva Nadanyiová 

7. trieda C dole - JEŢKOVIA:  

tr. uč. Ema Hrebeňárová, pani učiteľka Martina Polomčáková, pani riaditeľka Mgr. Daša 

Arpášová 

8. trieda C dole - SLIMÁČIKY : 

tr. uč. Eva Trunkatová, pani učiteľka Bc. Paulína Halčinová 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci   :     upratovačky :                              Boţena Kovalčíková 

                                                                                                      Mária Čubanová 

                                                                                                      Viera Glevaňáková 

                                                                                                      Iveta Ochotnická 

 

                                                    Údrţbár :                                   Stanislav Smoleň 

 

                                                    Kuchárky a pomocnice v ŠJ :   Anna Hajovská 

                                                                                                      Jana Smoleňová 

                                                                                                      Viera Bátoryová 

                                                      

                                                     Odborný referent  PaM :         Jarmila Fraštiová 

 

 

Organizácia v šatni 
 

     Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pri vstupe do budovy pouţijú návleky. Pri prezliekaní 

a obliekaní vedú rodičia deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou. 

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, po pobyte vonku zodpovedá za 

poriadok v skrinkách  učiteľka, za hygienu a uzamknutie budovy zodpovedá prevádzkový 

pracovník. 

 

 

Organizácia v umyvárni 
 

     Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Kaţdé dieťa má vlastný uterák, hrebeň, staršie 

deti označený pohár a zubnú kefku. Deti  sa v umyvárni zdrţiavajú len v prítomnosti učiteľky 

triedy, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. 

     Za celkovú organizáciu pohybu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC, 

a dodrţiavanie príslušných zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka 

príslušnej triedy. 

     Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne 

zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Za hygienickú očistu pošpineného dieťaťa 

zodpovedá prevádzkový zamestnanec.   

 



 

 

Organizácia v jedálni 

 
Jedlo je deťom podávané v dvoch zmenách a medzizmene, v pavilóne C deti stolujú 

v triedach. 

 

 Desiata: 

                                      jedáleň                                                 oddelenie „C“ a 8T 

                      I. zmena:   08:05 – 08:25   BD, AH                    hore: 08:05 – 08:25 

                medzizmena:   08:20 - 08:40   BH                            dole : 08:10 – 08:30 

                      II. zmena:  08:40 – 09:00  JT, AD               

  Obed: 

                                    jedáleň                                                    oddelenie „C“ 

                     I. zmena:           10:45 – 11:15  8T,BD                   hore: 11:00 – 11:30 

                     medzizmena I:  11:05 - 11:35   AH                        dole: 11:10 – 11:40 

                     medzizmena II: 11:30 - 12:00  BH 

                     II. zmena:          11:45 – 12:15 JT, AD                                  

  Olovrant: 

                              jedáleň                                                           oddelenie „C“ a 8T 

                      I. zmena:        14:05 – 14:30  BD, AH                  hore: 14:05 – 14:25 

                      medzizmena:  14:20 - 14: 40  BH                         dole : 14:10 – 14:30 

                      II. zmena:       14:40 – 15:00  JT, AD                               

 

     Za kvalitu a predpísané mnoţstvo stravy, jej prípravu, hygienu a kultúru stolovania 

zodpovedá personál kuchyne a vedúca ŠJ. Zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný 

reţim. Jedálny lístok pripraví vedúca vţdy jeden týţdeň vopred, s kalorickými a nutričnými 

hodnotami podľa najnovších noriem. 

     Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ 

a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, 

v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom, podľa ţelania rodičov 

deti prikrmujú, nenútia ich jesť. V jedálni udrţiavať kľudnú atmosféru, vyvarovať sa 

nadmerného hluku.  

Mladšie deti jedia lyţicou, stredné lyţicou a vidličkou, staršie príborom. Učiteľky 

obedujú striedavo po uloţení detí na odpočinok podľa vzájomnej dohody. Prevádzkoví 

zamestnanci obedujú aţ po odchode druhej zmeny detí a učiteliek z jedálne. 

 



 

 

Organizácia pri pobyte vonku 
 

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

deťom zvýšenú pozornosť, dodrţiava poţiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy. 

     O údrţbu a bezpečnosť šk. dvora sa stará údrţbár školy, o poriadok a čistotu prevádzkoví 

pracovníci. Školský dvor slúţi výlučne na účely a aktivity detí materskej školy pod dozorom 

pedagogického zamestnanca v čase prevádzkových hodín materskej školy. 

     Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, preto deti v kaţdom 

počasí primerane obliekať a obúvať ( zima: kabát, vetrovka, overal, sveter, čiapka, rukavice, 

šál, teplá obuv.  Jar a jeseň : primeraný odev  doplniť o dáţdnik, pršiplášť, nepremokavú 

obuv. Leto : ľahký vzdušný odev, ľahká obuv, pokrývka hlavy, slnečné okuliare.) 

     Triedy sa zdrţujú na školskom dvore po etapách tak, aby nedošlo k preplneniu a tým sa 

predišlo úrazom. Počas vychádzky nemôţe mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 

4 do 5 rokov a viac ako 22 detí  od  5 do 6  rokov. Pri vyššom počte detí učiteľka upozorní na 

túto skutočnosť riaditeľku školy, ktorá zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ ako dozor. 

S triedou 2 – 3 ročných a 3 -4 ročných detí sa uskutočňuje vychádzka vţdy za prítomnosti 

dvoch zamestnancov. 

     V letných mesiacoch sa pobyt na vonku pri priamom slnečnom ţiarení v čase od 11.00 do 

15.00 hod. obmedzuje na minimum a zabezpečuje sa zvýšený pitný reţim. 

   

     Plánovanú dlhšiu turistickú vychádzku, vychádzku do okolia mesta, exkurziu, výlet ohlási 

učiteľka riaditeľke školy aj rodičom najmenej deň vopred.  K aktivite vypracúva plán. 

Informovaný súhlas k aktivitám podpisujú rodičia na začiatku školského roka.  

 

 

Organizácia v spálni 
 

     Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí           

(pyţamo), zabezpečí primerané vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí.                          

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

potrebu spánku. Pri prezliekaní motivuje deti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní 

odevu. 

     Počas odpočinku sa učiteľka vzdeláva, doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky 

a individuálne sa venuje deťom. 

 

 

Organizácia záujmových krúžkov 
 

     Zodpovednosť za bezpečnosť detí pri presune na krúţkovú  činnosť a počas nej preberá 

osoba vykonávajúca krúţkovú činnosť ( lektor ) a zákonný zástupca dieťaťa, ktorý dieťa        

na krúţok prihlásil. 

 

 

Organizácia ostatných aktivít 

     
     V prípade organizácie výletov, exkurzií, predplaveckého výcviku a školy v prírode sa 

vyţaduje informovaný písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. Pred ich uskutočnením 

pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou materskej školy (triedny učiteľ) organizačne 



 

 

zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít v súlade so školským zákonom a vyhláškou 

o materskej škole, vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti ochrane a zdravia. 

O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim 

podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môţu pouţiť aj hromadné 

dopravné prostriedky. Riaditeľka materskej školy písomne oznámi zriaďovateľovi 

organizovanie podujatia. 

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

školy a ktoré vyţadujú zvýšený dozor, zabezpečí riaditeľka potrebný počet pedagogických 

zamestnancov v zmysle platnej legislatívy. 

 

 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole  
      

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

praxe  počas školského roka, sa nahlásia u riaditeľky materskej školy. 

 Riaditeľka materskej školy : 

 -  zabezpečí študentom poučenie o BOZP na pracovisku, o čom vyhotoví písomný záznam 

    s podpismi   poučených, 

 -  oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou 

    dokumentáciou, 

 -  zaradí študentky do tried a určí im cvičnú učiteľku praxe. 

 

 

Využívanie digitálnych technológií v materskej škole 

 
Pojmom digitálne technológie (ďalej len „DT“) označujeme široký súbor prostriedkov, 

nástrojov, prostredí a postupov (prichádzajúcich z oblasti počítačov), ktoré vyuţívame na 

podporu učenia a učenia sa, komunikácie a kolaborácie, vyjadrovania sa, tvorby a pod., teda 

na komplexnú podporu všetkých rozvojových domén detí. V štruktúre kompetencií, ktoré má 

dieťa nadobudnúť v predprimárnom vzdelávaní sú zaradené aj informačné kompetencie, ktoré 

sa chápu ako spôsobilosti získavať informácie prostredníctvom DT a pracovať s nimi. 

Zo širokej ponuky digitálnych technológií v materskej škole vyuţívame: 

- počítače, interaktívne tabule s príslušenstvom 

- programovateľné hračky 

- digitálny fotoaparát, digitálna kamera, mikrofón, hovoriace štipce 

- výučbové programy, interaktívne softvéry  

  Podmienky vyuţívania DT v materskej škole: 

1. všeobecné a psychohygienické podmienky: 

- dodrţiavanie psychohygienických podmienok a poţiadaviek. 

2. psychosociálne podmienky: 

- oboznamovanie s obsluhou programu je postupné, nenásilné 

netrestať deti odopieraním DT, 

- nepodmieňovať hru na DT splnením naplánovaných činností o ktoré deti nemajú záujem 

3. časový priestor: 

 primeraný, aby nebola obmedzená prirodzená aktivita detí predškolského veku, ktorou je hra 

4. organizácia: 

- jeden počítač / interaktívna tabuľa na triedu/, 

- počet detí pri IT šesť, prípadne viac, 

- všetky deti by mali sledovať  IT spredu,  

  



 

 

Základné pravidlá pouţívania DT v materskej škole: 

1. DT by mali vzdelávať – práca s technológiami v prostredí materskej školy by mala 

viesť prirodzenou formou k objavovaniu poznatku, pričom nemoţno vylúčiť zábavu, 

radosť. Edukačný softvér by mal byť tvorivý, otvorený, prispôsobený potrebám a veku 

dieťaťa. 

2. DT by mali podporovať kolaboráciu – IT veľakrát pomáha pri dosiahnutí cieľa či 

splnení úlohy, kolaborácia s inými deťmi je však oveľa prínosnejšia (viac detí pri IT   

– striedajú sa, komunikujú a spolupracujú). 

3. DT by mali byť dobre integrovateľné – softvérová aplikácia, či iná technológia by 

nemala byť  cieľom, ale nástrojom na dosiahnutie cieľa. 

4. DT by mali byť dobre ovládateľné – umoţniť, aby si dieťa samo mohlo určiť tempo, 

stupeň  a rozsah oboznamovania sa s novým problémom. 

5. DT by mali byť primerané a intuitívne – ovládanie a funkčnosť aplikácie musia byť 

jasné a intuitívne, t. j. práca v softvérovom prostredí sa má skladať z malého počtu 

ľahko naučiteľných a uţ zauţívaných prvkov ovládania, postupov, či techník 

(presúvanie pomocou myši alebo klávesových šípok). 

6. DT by nemali obsahovať násilie. 

7. DT by mali dbať na otázky zdravia a bezpečnosti – čas za počítačom u trojročných 

detí by nemal presiahnuť 10 minút. S vekom tento čas rastie. Ideálne je prácu na 

počítači prerušovať pohybovou činnosťou. 

8. DT by mali počítať aj s rodičmi – ich spolupráca pri práci s DT je ďalším oţivením, 

prináša nový rozmer pre rozvoj dieťaťa. 

 

 

Podávanie a vybavovanie sťažností  

 
     Ak sa zamestnanci alebo rodičia cítia poškodení vo svojich právach, ak chcú upozorniť na 

konkrétne nedostatky alebo porušenia právnych predpisov, sú oprávnení podávať sťaţností. 

V znení zákona sa podanie sťaţností nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie 

dôsledkov voči sťaţovateľovi. Riaditeľka MŠ je povinná prijať a vybaviť kaţdú sťaţnosť, na 

vyţiadanie sťaţovateľa, utajuje jeho totoţnosť a zachováva mlčanlivosť o uvedených veciach. 

Ak sú k prešetreniu sťaţnosti potrebné údaje o sťaţovateľovi, musí byť sťaţovateľ o tom 

bezodkladne informovaný.  

Spôsob podávania sťaţností: 

- sťaţovateľ môţe sťaţnosť podať ústne alebo písomne riaditeľke školy, 

- elektronicky podaná sťaţnosť sa povaţuje za písomnú iba vtedy, ak ju 

sťaţovateľ do piatich pracovných dní od podania písomne potvrdí podpisom, 

inak sa sťaţnosť odloţí. 

      O ústnej sťaţnosti spíše riaditeľka školy záznam a predloţí ho sťaţovateľovi na 

podpísanie. Ak je sťaţnosť smerovaná proti riaditeľke školy zabezpečí vybavenie sťaţnosti 

MsÚ v Keţmarku. Riaditeľka prešetrí sťaţnosť v súlade s vnútorným predpisom materskej 

školy o vybavovaní sťaţností a do 60 pracovných dní od podania písomne vyrozumie 

sťaţovateľa o výsledku riešenia. Pri náročných prípadoch môţe riaditeľka predĺţiť termín 

o ďalších 30 dní. 

 

 

 

 



 

 

4.  Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálno - 

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 
 

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

záväznými predpismi, najmä  § 7 vyhlášky MŠ SR č. 308 / 2009 Z.z. o materskej škole, 

zákonom č. 210/2003 Z.z., zákonom NR SR č. 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, § 422 Obč. zákonníka, zákonom NR SR č. 126 / 2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 

586/2002 Z.z. o hygienických poţiadavkách na pieskoviská, vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva  SR č. 214/2003 Z.z. o hygienických poţiadavkách zariadení spoločného 

stravovania, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa školy, zákonom č. 

377/2004 o ochrane nefajčiarov. 

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

a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ MŠ. Za 

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

zamestnanci MŠ od prevzatia dieťaťa aţ po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo 

ochranu zdravia zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci v rozsahu im určenej náplne. 

     Usporiadanie denného poriadku musí byť prispôsobené fyziologickým potrebám detí, 

dodrţiavaním psychohygieny, nepreťaţovaním detí, dodrţiavaním pitného reţimu. 

     V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu 

detí pred sociálno - patologickými prejavmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade 

oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného 

vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy prípadne Centrom PPPaP, 

kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného 

zboru. 

     V prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa zabezpečiť nad ním dočasný dohľad, 

izoláciu od ostatných detí a okamţite informovať zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade 

úrazu poskytnúť prvú pomoc a informovať rodičov, prípadne zákonných zástupcov. 

V nevyhnutnom prípade ohrozenia ţivota privolať záchrannú zdravotnú sluţbu. Oznámenie 

o úraze podá rodičovi učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy do 

evidencie o úrazoch hneď po ošetrení dieťaťa. K lekárovi sprevádza dieťa rodič alebo 

zákonný zástupca.  

     V priestoroch školy a jej okolí je prísne zakázané pouţívať alkoholické nápoje a iné 

psychotropné látky, taktieţ zákaz fajčiť.    

 

 

Protidrogová prevencia detí v materskej škole 

 
      Vytvárať u detí návyk k správnej ţivotospráve konzumáciou zdravých potravín, ovocia 

a zeleniny, a tým predchádzať a zamedziť zvýšené konzumácie sladkostí. Utvárať u detí 

trvalý návyk prirodzenej potreby pohybovať sa, preţívať radosť z pohybu a tým predchádzať 

obezite. 

 

 

5. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 
 

Vchody do MŠ sú zabezpečené  bezpečnostným zámkom. Kľúč od budovy majú 

k dispozícii zodpovední zamestnanci školy, ktorí ich potrebujú na otváranie, uzamykanie 

a zabezpečenie prevádzky budovy. Budovu odomyká a zamyká prevádzkový zamestnanec. 



 

 

Cudzím osobám je bez sprievodu zamestnanca školy akýkoľvek vstup do budovy zakázaný. 

Vchod do budovy sa zamyká o 8.15 hod. ráno a otvára sa o 14.15. hod. Prevádzka končí 

o 16.30 hod. popoludní. V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedá 

riaditeľom poverený pracovník. Riaditeľ a zamestnanci sú zodpovední za inventár im 

zverený. Kaţdý pracovník má podpísanú všeobecnú hmotnú zodpovednosť. 

     Pri odchode z triedy je učiteľ povinný prekontrolovať uzatvorenie okien, elektrické 

zásuvky, uzatvorenie vody, odloţiť didaktickú techniku na vopred určené uzamykateľné 

miesto. Po ukončení  prevádzky všetky priestory skontroluje a uzatvorí prevádzkový 

pracovník s učiteľkou popoludňajšej zmeny. Všetci pracovníci sa riadia podľa vnútornej 

smernice na ochranu majetku vydanej riaditeľkou školy. 

 

 

Prehlásenie materskej školy 
 

    V zmysle § 81 písmena e Zákonníka práce pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci 

prehlasujú, ţe všetky údaje  o deťoch uvedené v evidenčných kartách a iných dokladoch 

súvisiacich s prijatím dieťaťa do MŠ budú slúţiť len pre jeho potrebu. V zmysle zákona č. 18/ 

2018  Z.z. o ochrane osobných údajov personál dodrţiava zákon o mlčanlivosti. 

       

 

6.   Záverečné ustanovenia  

 
Školský poriadok MŠ je v súlade so : 

- zákonom č. 245 / 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov 

-  zákonom č  355 / 2007 Z.z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

-  zákonom č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

č. 308 / 2009 Z.z.  

- Školský poriadok je záväzný pre zamestnancov, zákonných zástupcov detí a deti. 

- Účinnosť školského poriadku nadobúda platnosť dňom podpísania riaditeľkou školy.  

 

 

 

 

 

V Keţmarku  02. 09. 2020                                          Mgr. Daša Arpášová 

                                                                                           riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní Školského poriadku 2019/2020: 
Platnosť do 

Dátum 

Revidovanie od 

Dátum 

Zaznamenanie zmeny, úpravy a pod. 

31.8.2020 2.9.2020 Riaditeľ školy Mgr. Daša Arpášová 

 

Zápis a prijímanie detí:  
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môže rodič 
vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ, vytlačiť z webovej stránky 
školy, alebo podať prostredníctvom elektronického 
formuláru 
 

Organizácia tried: 
1. trieda A hore - ŽABKY: 

 tr. uč., pani učiteľka Anna Gurová, pani učiteľka Petra 

Leštinská 

2. trieda A dole - SOVIČKY: 

 tr. uč. Bc. Barbora Andrášová, pani učiteľka Mgr. Lenka 

Pisarčíková 

3. trieda Jedálenská – MOTÝLIKY: 

 tr. uč. Bc. Adriana Džurňaková, pani učiteľka Bc. 

Dominika Hudáčková 

4. trieda B hore - LIENKY: 

 tr. uč. Bc. Janka Backárová, pani učiteľka Juliana 

Hebrová 

5. trieda B dole - VČIELKY: 

 tr. uč. Slávka Šoltýsová, pani učiteľka Jana Pjataková, 

pani učiteľka Mgr. Ivana Dravecká  

6. trieda C hore - MRAVČEKOVIA: 

 tr. uč. Helena Trembová, pani učiteľka Eva Nadanyiová 

7. trieda C dole - JEŽKOVIA:  

tr. uč. Ema Hrebeňárová, pani učiteľka Martina 

Polomčáková, pani riaditeľka Mgr. Daša Arpášová 

8. trieda C dole – SLIMÁČIKY: 

tr. uč. Eva Trunkatová, pani učiteľka Bc. Paulína 

Halčinová 

 

Organizácia v jedálni: 

Podávanie jedál na dve zmeny a jednou 

medzizmenou  podľa rozpisu 

 

 

 


