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Lichardova 24, 010 01 Žilina 

                                                                                                     „V službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou (2 Kor 5,14a)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Riaditeľka Evanjelickej materskej školy 

vydáva tento  

Školský poriadok Evanjelickej materskej školy je vypracovaný v zmysle: 

- 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, 

- §153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ( ďalej len „ školský zákon“), 

- vyhlášky MŠ SRč. 306/2008 Z.z. o materskej škole, 

- v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z.z.( ďalej len „vyhláška o materskej 

škole“), Pracovného, Prevádzkového a Organizačného poriadku pre pedagogických 

a ostatných zamestnancov materskej školy,  s prihliadnutím na špecifické podmienky 

materskej školy. 

Školský poriadok je súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu detí, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov detí. Jeho 

uplatňovanie  v praxi v podstatnej miere prispieva k naplneniu poslania materskej školy. Dôsledné 

rešpektovanie, dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad  je základnou povinnosťou 

každého dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého  zamestnanca materskej školy. 

Upravuje najmä podrobnosti o: 

a) výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá 

vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami 

materskej školy, 

b) prevádzke a vnútornom režime materskej školy, 

c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno- 

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne     

zriaďovateľ. 

 

Článok I.  

Výkon práv a povinností dieťaťa a zákonného zástupcu 

 

1) Dieťa má právo na: 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelaniu, 

b) bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré navštevujú materskú školu rok pred začiatkom plnenia 

povinnej školskej dochádzky, 

c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom, 

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

v rozsahu ustanovenom zákonom, 

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

f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
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h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade zo zásadami psychohygieny, 

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

násiliu, 

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno - vzdelávacích výsledkov, 

k) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24, 

l) dieťa so špecifickými výchovno - vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 

a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 

m) dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami má právo využívať pri výchove 

a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky, 

   

     V prípade vypracúvania individuálneho vzdelávacieho programu dieťaťa so zdravotným 

znevýhodnením, ak je na základe odporúčania poradenského zariadenia jeho vypracovanie 

potrebné, vždy spolupracujeme s poradenským zariadením, ktoré má dieťa vo svojej odbornej 

starostlivosti. Existuje možnosť návrhu spôsobu vzdelávania dieťaťa riaditeľom školy po 

písomnom súhlase zriaďovateľa školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi s upozornením na možnosť rozhodnúť 

o ďalšom vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP súdom, ak zákonný zástupca nesúhlasí s navrhovanou 

formou vzdelávania. 

 

2) Dieťa je povinné: 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 

b) dodržiavať školský 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 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 

3) Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

a) vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona 

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

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

školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno- vzdelávacej sústavy; 

b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie vecne 

a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi 

výchovy a vzdelávania podľa zákona, 

c) oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom, 

d) oboznámiť sa so Školským poriadkom. Dôkazom oboznámenia sa je príloha. 

e) byť informovaný o výchovno - vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

f) poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
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g) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania na edukačných aktivitách po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

 

4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

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

b) dodržiavať podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené nielen 

Školským poriadkom. Inak má riaditeľka možnosť rozhodnúť o predčasnom ukončení 

predprimárneho vzdelávania. 

c) Dodržiavať školský poriadok, Vnútorný poriadok školskej jedálne. 

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

vzdelávacie potreby, 

e) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo iných závažných 

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

f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

g) predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie 

ako 5 po sebe nasledujúce dni a učiteľka dané potvrdenie vyžaduje, 

h) zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť dochádzku dieťaťa do EMŠ, komunikovať 

s riaditeľkou. V prípade nepravidelnej dochádzky dieťaťa do EMŠ môže riaditeľka na 

základe predchádzajúceho napomenutia predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie, 

najmä v čase zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do EMŠ. 

i) zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej 

učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) 

sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo 

riaditeľky materskej školy,  

j) zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie 

používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu 

údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických 

zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do 

materskej školy). 

k) v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z 

materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude 

kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani 

žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné 

okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj 

kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je 

dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov. So súhlasom polície službu 

konajúca učiteľka odvedie dieťa k sebe domov a na dvere školy vyvesí oznam o tom, aby 

rodičia kontaktovali príslušný útvar polície. 

l) V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa 

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

nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti 

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

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

a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
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V prípade konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola: 

- dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že dbať o 

riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do 

podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností 

k dieťaťu, 

- zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej školy počas 

prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu 

zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v 

prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od 

materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnu 

žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov, 

- rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie 

súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava 

pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude 

rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je 

viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a 

márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje 

skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti 

zostávajú zachované,  

- v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných 

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

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

zastupovať. 

 

     Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými 

mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v 

súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako 

všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom 

č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

 

5) Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami školy 

 

Vzájomné vzťahy medzi deťmi: 

a) Deti sa správajú k sebe priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si.  

b) Dieťa nešikanuje svojich spolužiakov, nevydiera ich, neubližuje im.  

c) Deti medzi sebou dodržiavajú zásady slušného správania. Kamarátsky sa správajú aj 

k mladším i starším.  

d) Dieťa svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným deťom získavať vedomosti 

a zodpovedne pracovať počas výchovno - vzdelávacieho procesu.  

e) V priestoroch školy, pri presunoch a na mimoškolských podujatiach sa dieťa správa tak, aby 

neohrozovalo seba a zdravie svojich spolužiakov.  
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f) Uplatňuje svoje práva, rešpektuje práva iných a plní si povinnosti v zmysle tohto školského 

poriadku. 

g) Uplatnením práv dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, začleneného 

do školského kolektívu,  nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi 

výchovy a vzdelávania. 

 

Vzťahy medzi deťmi a pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy: 

a) Vzájomné vzťahy sú založené na obojstrannej úcte, porozumení a tolerancii. 

b) Dieťa si váži pedagóga pre jeho učiteľské schopnosti, spôsobilosti, osobné kvality, 

vedomosti a  profesionalitu.  

c) Deti sa správajú slušne k všetkým zamestnancom školy.  

d) Deti a zamestnanci školy pri vzájomnom kontakte dodržiavajú zásady slušnosti a morálky.  

e) Deti zdravia zamestnancov školy, v komunikácii s nimi prejavujú zdvorilosť a rešpekt. 

V prípade vzniknutých problémov požiadajú o radu triedneho učiteľa alebo iných 

pedagogických zamestnancov školy.  

f) Pedagogickí zamestnanci rešpektujú individualitu každého dieťaťa a vážia si jeho snahu, 

aktivitu, ochotu pomôcť spolužiakom a iným, jeho pozitívne morálne vlastnosti. Rešpektujú 

individuálne a výchovno-vzdelávacie potreby detí s ohľadom na ich osobné schopnosti, 

možnosti a sociálno - kultúrne zázemie.  

g) Pedagogickí zamestnanci si rešpekt detí nevynucujú direktívne, ale dodržiavajú zásady 

správnej komunikácie so zreteľom na vek a osobitosti dieťaťa, prejavujú záujem o jeho 

názory, umožňujú mu slušným spôsobom ich vysloviť, prejavujú záujem o pocity a potreby 

dieťaťa. Stanovujú jasné pravidlá a vyžadujú ich dodržiavanie. 

h) Pedagogickí zamestnanci vo vyučovacom procese prejavujú voči deťom zodpovednosť, 

trpezlivosť a zásadovosť.  

i) Pedagogickí zamestnanci chránia a rešpektujú práva dieťaťa.  

j) Pedagogickí zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť a chránia pred zneužitím osobné údaje, 

informácie o zdravotnom stave detí,  výsledky psychologických a špeciálno - 

pedagogických vyšetrení, s ktorými prišli do styku.  

k) Pedagogickí zamestnanci usmerňujú a objektívne bez predsudkov hodnotia dieťa, zásadou je 

rovnosť šancí pre všetky deti.  

l) Zamestnanci školy vedú deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce, 

k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva školy pred jeho poškodzovaním, stratou, 

zničením. Škola nemôže dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje práva 

podľa školského poriadku.  

 

Článok II.  

Prevádzka a vnútorný režim školy 

 

1) Sídlo a kontakt 

 

Adresa:                            Evanjelická materská škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina 

Mobilné číslo:                  +421 918 828 043 

E-mail:                             emszilina@emszilina.sk 

 

mailto:emszilina@emszilina.sk
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2) Charakteristika materskej školy 

Evanjelická materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú, prípadne poldennú výchovu 

a starostlivosť pre deti od troch, prípadne od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou.  

Nachádza sa v priestoroch Základnej školy Lichardova 24, Žilina. Priestory tvorí vstupná chodba so 

šatňami, dve triedy, umyvárne spojené s detským WC, kancelária, sklad čistiacich prostriedkov, 

kúpelňa. Pri budove sa nachádza trávnatý školský dvor a ihrisko, ktoré sú v správe Základnej školy. 

 

 

3) Prevádzka materskej školy 

Riaditeľka školy EMŠ:                                  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková 

 

Pedagogické zamestnankyne EMŠ:               Mgr. Mária Vitkovská 

                                                                       Bc. Michaela Blahová  

                                                                       Mgr. Iveta Dobrovičová 

 

Konzultačné hodiny: 

Konzultačné hodiny riaditeľky EMŠ:   dohoda e-mailom emszilina@emszilina.sk  

                                                               alebo telefonicky: +421 918 828 043 

 

Konzultačné hodiny vedúcej šk. jedálne: dohoda mailom jedalen@zslichardova.sk  

                                                                  alebo telefonicky: +421 41 72 446 78 

 

Konzultačné hodiny triednej učiteľky:  

Konzultačné hodiny sú zverejnené na nástenke a webovej stránke školy. Konzultáciu s triednou 

učiteľkou je potrebné si vopred dohodnúť buď osobne, telefonicky alebo e-mailom. 

  

 

- Škola je v prevádzke v čase od 6:30 do 16:30. Príchod detí do školy je spravidla do 8:00, 

výnimočne po dohode s pedagogickým zamestnancom aj neskôr. 

- Minimálny počet detí počas školského roka je 10, kedy riaditeľ školy môže nariadiť 

prerušenie prevádzky školy. Maximálny počet detí je 40 podľa nariadenia Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva Žilina.  

- Minimálny počet detí počas školských prázdnin je 20 podľa nariadenia Školskej jedálne. 

Záujem o prevádzku sa zisťuje záväzným prihlasovaním dieťaťa zákonným zástupcom. 

V tomto období je potrebné riadiť sa pokynmi riaditeľky školy, prípadne vedúcej školskej 

jedálne. 

- V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená v súlade s § 2 ods. 6 

vyhlášky o materskej škole. V tomto období podľa nariadení riaditeľky vykonáva 

prevádzková zamestnankyňa upratovanie a dezinfekciu všetkých priestorov EMŠ. 

- V prípade nariadenia zákazu, či prerušenia prevádzky školy Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Žiline je zákonný zástupca povinný toto nariadenie rešpektovať, 

zamestnanec školy čerpá dovolenku, prípadne vykonáva náhradu práce. 

mailto:emszilina@emszilina.sk
mailto:jedalen@zslichardova.sk
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Článok III.  

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy 

 

1. Prijímanie detí sa koná v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. a v súlade § 13 cirkevného zákona č. 6/2010 

o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva. 

2. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu 

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

potvrdenia je potvrdenie o očkovaní dieťaťa. 

3. Žiadosť o prijatie do materskej školy musí byť doručená v termíne zápisu do Evanjelickej 

materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.  

4. Žiadosť podáva a teda aj podpisuje minimálne jeden zákonný zástupca. Ak by sa zistilo, že 

žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, zákonný zástupca dieťaťa 

bezodkladne vykoná nápravu, prípadne vedenie školy požiada zákonného zástupcu, ktorému 

je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do 

materskej školy 

 

1) Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy 

Podmienky prijatia sú vždy včas zverejnené.  

 

1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma: 

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  

- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla: 

- dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, 

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky,  

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

- dieťa, ktoré má v škole súrodenca. 

3. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný 

zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom 

odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so 

žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa 

od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

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

5. Ak prijaté dieťa nenastúpi do materskej školy do 15. septembra príslušného kalendárneho 

roka  bez písomného uvedenia dôvodu zákonným zástupcom, môže riaditeľka toto dieťa z 

materskej školy vylúčiť.  

6. V prípade potreby má možnosť riaditeľka materskej školy rozhodnúť, že buď vydá 

rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z. v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný, 
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príp. diagnostický pobyt dieťaťa. V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú 

ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole.  

7. Zákonný zástupca je povinný informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave 

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

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

informovať zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľka po nástupe dieťaťa 

do EMŠ, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho 

dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že 

určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a 

vzdelávania (§ 108 zákona č. 245/2008 Z. z.) príp. že po predchádzajúcom opakovanom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho 

vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky 

(personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a 

vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia. 

8. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka vydať rozhodnutie o 

prerušení dochádzky dieťaťa v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. na 

dohodnutý čas. O prerušení dochádzky dieťaťa vydá riaditeľka rozhodnutie, v ktorom 

uvedie presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. V prípade 

žiadosti zákonného zástupcu riaditeľka materskej školy na túto žiadosť rodiča „odpovedá“ 

vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 

Z. z.. 

9. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do EMŠ prijaté na čas prerušenia dochádzky dieťaťa, 

ak má zákonný zástupca naďalej záujem o to, aby jeho dieťa navštevovalo EMŠ, musí 

v dostatočnom časovom predstihu podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do EMŠ a spolu 

s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 

a dorast. 

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

predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Pri 

výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vychádza 

z toho, že: 

- deti so ŠVVP sa zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so ŠVVP,  

- do samostatných tried pre deti so ŠVVP nie je možné zaradiť deti výlučne z dôvodu, že 

pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

- o zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľka na základe odporúčania všeobecného 

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

informovaného súhlasu zákonného zástupcu,  

- počet detí v triede môže byť znížený (v závislosti od druhu postihnutia a najmä jeho 

dôsledkov, ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP,  

- maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve,  

- práva ustanovené školským zákonom sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou osobitným predpisom,  

- prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale 

neukladá to riaditeľovi ako povinnosť,  

- riaditeľka vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť, či na 
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prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, 

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

11. V súvislosti s deťmi so ŠVVP je potrebné zdôrazniť aj ustanovenie § 108 ods. 1 školského 

zákona: „ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do 

školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie 

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení 

písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 9     

písm. a) návrh na prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 

materskej škole – riaditeľovi školy; ak ide o maloleté dieťa, písomnú žiadosť s týmto 

tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.“ 

 

2) Dochádzka detí do materskej školy 

a) Spôsob dochádzky dieťaťa dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou školy alebo s triednou 

učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič presný čas príchodu 

do materskej školy tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. 

b) Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť v prípade, ak zistí, že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa počas pobytu 

v materskej škole ochorie, učiteľ zabezpečí jeho izoláciu a informuje zákonného zástupcu 

dieťaťa. 

c) Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca splnomocniť druhú 

osobu vypísaním tlačiva o splnomocnení. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy 

môže zákonný zástupca písomne splnomocniť osobu staršiu ako desať rokov. 

d) Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca deň vopred do 

materskej školy najneskôr do 12:00 alebo do školskej jedálne na telefónne číslo 041/ 72 

44 678 najneskôr do 14:00 hod.. Ak tak neurobí, uhrádza zákonní zástupca plnú stravnú 

jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá alebo si môže prísť pre obed do vlastných nádob do 

13:00 hod., ale len v prvý deň. zákonný zástupca musí rešpektovať a dodržiavať Vnútorný 

poriadok školskej jedálne. 

e) Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako päť dní, musí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa 

predložiť písomné prehlásenie nie staršie ako jeden deň o tom, že dieťa nemá prenosné 

ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie. Po prijatí dieťaťa do zariadenia je 

mu umožnené podľa individuálnej potreby dospávať alebo sa hrať v súlade s denným 

poriadkom. 

f) V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob 

stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí.   

g) Neprítomnosť dieťaťa nahlási rodič najneskôr do 08:00 hod. ráno, odhlásenie zo stravy 

oznámi rodič deň vopred, najneskôr do 14:00 hod.. Najneskôr do 14 pracovných dní od 

začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. 

h) Ak je neprítomnosť dlhšia ako 5 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod 

neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa predloží lekárske potvrdenie 

v prípade, že dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole bola choroba. V ostatných 

prípadoch opätovne podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa 

prichádza.   

i) Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo 

závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľka po 
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predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do 

predškolského zariadenia.  

 

3) Úhrada príspevkov za dochádzku a stravu 

- Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou určenou rozhodnutím 

zriaďovateľa. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

je určený na zabezpečenie bežných výdavkov materskej školy. 

- Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov školy sa neuhrádza za dieťa: 

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy 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 podľa odseku 2 na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom. Zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť a je povinný v danom 

období odhlásiť dieťa zo stravovania sa v školskej jedálni. 

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

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, 

v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

- Poplatky za úhradu materskej školy sa uhrádzajú do 10. dňa v mesiaci na spoločný účet 

materskej školy SK0309000000005076760826. Do poznámky je potrebné uviesť priezvisko 

dieťaťa a obdobie, za ktoré je platba hradená (napr. Múdra 10/2017 alebo Múdra 10-

12/2017).  

- Platby za stravné a školné cez letné prázdniny musia byť uhradené podľa stanovených 

predpisov. 

- V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, môže 

riaditeľka EMŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení 

dochádzky dieťaťa do materskej školy.  

 

Článok IV. 

Vnútorná organizácia materskej školy 

 

1) Organizácia tried a vekové zloženie: 

 

1. trieda: Mravčeky         3 - 5 ročné deti 

2. trieda: Rybičky 4 - 6 ročné deti 
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2) Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

a) V čase od   6:30 do príchodu druhej učiteľky v jednej triede. 

b) V čase od 16:00 hod. sú deti spojené, prípadne pri počte detí 20. 

c) Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8:00 hod. a prevezme ho 

spravidla po 15:00 hod. 

d) Prevádzka materskej školy končí o 16:30 hod. 

 

3) Preberanie detí 

a) Dieťa preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému 

zástupcovi (prípadne inej splnomocnenej osobe alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda). 

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

aktuálneho zoznamu detí.  

b) V prípade, že si zákonný zástupca nevyzdvihne v čase prevádzky do 16:30 hod., učiteľka 

vykoná nasledovné kroky: 

- telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu, iné splnomocnené osoby,   

- ak sa nepodarí nikoho nakontaktovať, zavolá na políciu a oznámi túto skutočnosť. 

- ak si rodič nevyzdvihne dieťa z EMŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude dieťa vylúčené.  

c) Zákonný zástupcovia detí poskytujú materskej škole k dispozícií svoje osobné telefónne 

čísla, ktoré sú využívané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a to len v prípade 

ochorenia dieťaťa  alebo v prípade nevyzdvihnutia si dieťaťa zo školy v čase prevádzky, ako 

je uvedené vyššie. 

 

4) Rámcová organizácia dňa v materskej škole- denný poriadok: 

 

     Organizačné a obsahové usporiadanie denného poriadku sa môže variabilne meniť vzhľadom na 

aktuálny psychofyzický stav detí, na ročné obdobie a počasie, výber cieľov a obsahu výchovno-

vzdelávacej činnosti a konkrétne výchovné situácie. 

     Biblické vzdelávanie zabezpečujú ho pedagogickí zamestnanci a prelína sa jednotlivými 

zložkami dňa v každodenných činnostiach podľa potreby. Náboženská výchova je vyučovaná 

zborovou farárkou. Cirkevný zbor ako zriaďovateľ školy má právo delegovať duchovného pastiera 

alebo ním splnomocnenú osobu kedykoľvek vo výchovno – vzdelávacom procese. 

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stravovanie a odpočinok majú vyhradený 

stabilný čas. Krúžková činnosť je garantovaná kvalifikovaným pracovníkom a prebieha 

v popoludňajších hodinách. 
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Trieda: MRAVČEKY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas Formy denných činností 
 

 

od 6:30 

 

HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ  

 

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – osobná hygiena 

 

8:30 
 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – desiata 

 

 

9:00 

 

VZDELÁVACIA AKTIVITA 

 

POBYT VONKU 
 

11:10 
 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – obed, osobná hygiena 

 

 

11:45 

 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – odpočinok, osobná hygiena 

 

 

14:30 

 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – olovrant 

 

 

 

do 16:30 

 

HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ  

 

VZDELÁVACIA AKTIVITA 

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 
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Trieda: RYBIČKY 

 

 

 

5) Organizácia v šatni 

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú v 

spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách 

zodpovedajú zákonní zástupcovia dieťaťa aj učiteľky. Za estetizáciu šatne zodpovedajú učitelia, za 

hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa. Zákonní zástupcovia nemajú 

dovolený prístup do priestorov tried a umyvárne z hygienických dôvodov. 

 

6) Organizácia v umyvárni 

Každé dieťa má svoj vlastný hrebeň a zubnú kefku. Uterák, pastu a plastový pohár poskytuje do 

užívania škola, je to označené značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú 

podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni 

zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a 

sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a 

Čas Formy denných činností 
 

 

od 6:30 

 

HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ  

 

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE 
 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – osobná hygiena 

 

8:50 
 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – desiata 

 

 

9:15 

 

VZDELÁVACIA AKTIVITA 

 

POBYT VONKU 
 

11:45 
 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – obed, osobná hygiena 

 

 

12.30 

 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – odpočinok, osobná hygiena 

 

 

14:10 

 

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU – olovrant 

 

 

 

do 16:30 

 

HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ  

 

VZDELÁVACIA AKTIVITA 

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 
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dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá 

službukonajúca učiteľka a personál. 

 

7) Organizácia stravovania v jedálni 

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

jedálne. Stravovane detí je zabezpečené zo zariadenia spoločného stravovania Školskej jedálne pri 

Základnej škole Lichardova 24, 010 01 Žilina v súlade s denným poriadkom Ďalej zabezpečuje 

zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.  

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Do jedálneho lístka sú 

vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je zverejnený. 

Stravovacie zariadenie má vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok. Zákonný zástupca 

dieťaťa je povinný rešpektovať Vnútorný poriadok Školskej jedálne pri ZŠ Lichardova 24, 010 01 

Žilina. 

 

8) Pobyt detí vonku: 

V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt vonku realizuje každý deň. 

Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V 

jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a 

zaraďuje sa aj 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku sa 

realizuje premyslene a plánovite tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Súčasťou pobytu 

vonku sú pohybové, relaxačné, športové, poznávacie aktivity detí, vychádzky a edukačné aktivity, 

loptové hry, hudobno-pohybové hry a iné činnosti. Počas pobytu detí vonku učiteľky zabezpečujú 

deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť. Zvýšenú pozornosť venujú deťom pri dodržiavaní 

požiadaviek bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecných záväzných 

právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. 

 

9) Organizácia v spálni: 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá pedagogická zamestnankyňa na správne rozloženie 

ležadiel, na čistotu posteľnej bielizne, primerané oblečenie detí (pyžamo) a čistotu osobnej bielizne 

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

potrebu spánku. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí vetraním cez 

okná počas spánku detí prevetrávaním v zimných mesiacoch, v letných mesiacoch sa spí pri 

otvorených oknách. Teplota spálne sa sleduje na nástennom teplomere. Skracuje spánok 5-6 

ročných detí. 

10) Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí 

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 

306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady 

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

zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 

Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky školy: 

- zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé ani 

počas spánku,   

- vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, 

- vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov,   
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- dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť resp. si 

poškodiť zdravie (ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.),   

- učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej pracovníčke, 

rodičom, resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia. Mali by to byť dospelé 

osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod vplyvom alkoholu . 

Týmto úkonom môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie však mladšie ako 10 

rokov, no zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba ,   

- výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s 

prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením 

teplého obeda pre deti. Organizačnú prípravu zabezpečí poverená pedagogická 

zamestnankyňa, o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí vyhotoví písomný 

záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom,  

- za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia 

detí zodpovedá aj prevádzková zamestnankyňa a to v rozsahu jej určenej pracovnej náplne, 

- zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií,  

- dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru,   

- zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu detí,  

- odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa. 

 

I. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia dieťaťa počas pobytu v zariadení: 

 

Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky akútneho ochorenia, je povinnosťou pedagogického 

zamestnanca dieťa umiestniť v riaditeľni, resp. izolovať dieťa od ostatných detí, zabezpečiť nad ním 

dohľad a bez meškania informovať zákonného zástupcu dieťaťa.  

 

1. Postup pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia v predškolskom zariadení: 

 V prípade výskytu vší u dieťaťa, oznámi rodič toto zistenie triednej učiteľke. 

 Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší (dieťa sa škrabe, je nekľudné, 

nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámi túto skutočnosť vedeniu 

materskej školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.  

 Do príchodu zákonného zástupcu dieťa izoluje od kolektívu. 

 Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev (hlavne čiapky, šály), osobná a posteľná bielizeň, hrebene 

a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli 

spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí, príp. aby 

ich iné deti nepoužívali. 

 Učiteľ zákonnému zástupcovi odporučí  navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom 

potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

Zároveň ho požiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť príp. vyprať pri vysokých 

teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. 

 Pokiaľ pranie posteľnej bielizne a iného prádla zabezpečuje príslušné zariadenie, je nutné ho 

vyvariť, vyprať pri vysokej teplote, vysušiť a vyžehliť. Dezinsekcii je nutné podrobiť aj 

predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy (hlavne hrebene), a to vyvarením, resp. 

postriekaním prípravkom BIOLIT na lezúci hmyz.    

 Vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov prostredníctvom písomného 

oznamu na nástenke, že v materskej škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia   informovaní, že 
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učiteľky materskej školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade 

s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom 

materskej školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie 

materskej školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne  kontrolovali vlasy 

u svojich detí.  

 Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným 

sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom v rámci 

ranného filtra deťom vhodným spôsobom  prezrie aj vlasovú časť hlavy.     

 Opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že 

dieťa  je zdravé. 

 Všetky deti v kolektíve, pedagógovia aj rodinní príslušníci si musia umyť vlasy šampónom proti 

všiam. Pri ich používaní je potrebné postupovať podľa priloženého návodu na použitie. 

Doporučuje sa aj vyčesávanie vší špeciálnym hrebeňom. 

 Upratovačky vydenzifikujú prostriedkami na lezúci hmyz matrace a žinenky používané v škole, 

ktoré sa minimálne 3 – 4 dni nebudú používať. 

 Každý člen školského kolektívu dôsledne dodržiava osobnú hygienu a používa len vlastné 

predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň). Predmety osobnej hygieny ako aj rôzne pokrývky 

hlavy (šály, čiapky, šatky) sa nepožičiavajú. 

 

2. Protiepidemické opatrenia:  nariadené  príslušným RÚVZ v súvislosti napr. s výskytom 

infekčného ochorenia (infekčný zápal pečene typu A) sa vykonávajú v plnom rozsahu. 

Zodpovedná za ich plnenie je riaditeľka školy (ide o umožnenie návštevy detí k lekárovi, 

vyčlenenie zariadení na osobnú hygienu, zvýšenie frekvencie sanitácie školského zariadenia  a 

pod.) 

 

3. Úrazy: Drobné úrazy ošetrí a prvú pomoc poskytne pedagogický zamestnanec. V riaditeľni 

školy je umiestnená lekárnička, za jej obsah, ktorý priebežne dopĺňame a vymieňame je 

zodpovedná poverená zamestnankyňa. 

 

II. Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 

     Pre prípad mimoriadnej epidemiologickej situácie zabezpečovanie realizácie a kontroly nad 

požadovanými protiepidemickými opatreniami sú vypracované vnútorné pokyny na vykonanie 

opatrení pre prípad výskytu žltačky a epidémie chrípky. Pri zvýšenom výskyte akútnych 

respiračných ochorení ak počet neprítomných detí presiahne 30 % z celkového počtu detí, oznámi 

túto skutočnosť príslušnému RÚVZ a preruší prevádzku  jednotlivých tried, prípadne celého 

zariadenia. (postupuje  sa podľa metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 ktorým sa 

vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky 

v Slovenskej republike.)   

 

III. Organizačné zabezpečenie školských akcií: 

 

Dieťa sa môže zúčastniť akcií organizovaných školou v prípade, že zákonný zástupca podpíše 

informovaný súhlas, prihlášku a dieťa je zdravotne spôsobilé zúčastniť sa akcie. 

 



18 

 

 

a) organizačné zabezpečenie výletu, plaveckého, či lyžiarskeho výcviku musí spĺňať : 

- názov akcie, miesto, termín a spôsob dopravy, 

- počet účastníkov: podľa zoznamu (podpis + súhlas zákonného zástupcu dieťaťa). Z toho 

počet detí, sprievodcovia, meno vedúceho akcie, 

- program akcie, 

- podmienky stravovania, 

- rozpočet na osobu: cestovné, vstupné, spôsob úhrady, 

- odborné poučenie: pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, zákonní zástupcovia 

zodpovedajú za zverené deti, 

- vyjadrenie súhlasu – nesúhlasu riaditeľky školy s navrhovanou akciou, 

- odborné poučenie: inštruktor plávania, či lyžovania svojim podpisom zodpovedá za 

bezpečnosť zverených detí. 

 

b) organizačné zabezpečenie krúžkovej činnosti 

- názov krúžku, miesto, termín a spôsob dopravy, 

- počet účastníkov: podľa zoznamu (podpis + súhlas zákonného zástupcu dieťaťa). Z toho 

počet detí, sprievodcovia, meno vedúceho krúžku, 

- zameranie krúžku, 

- spôsob úhrady, 

- odborné poučenie: učiteľka  preberá  zodpovednosť za bezpečnosť jej zverených detí, 

- vyjadrenie súhlasu – nesúhlasu riaditeľky školy s navrhovanou akciou. Pre materskú školu 

je postačujúce, v prípade rozvedených zákonných zástupcov, ak získa súhlas od toho 

zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo 

v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný 

súhlas druhého zákonného zástupcu. 

 

c) organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie 

- názov akcie, miesto, termín a spôsob dopravy, 

- počet účastníkov: podľa zoznamu (podpis + súhlas zákonného zástupcu dieťaťa). Z toho 

počet detí, sprievodcovia, meno vedúceho akcie, 

- program akcie, 

- podmienky stravovania: 5x denne, 

- rozpočet na osobu: cestovné, vstupné, spôsob úhrady, 

- odborné poučenie: pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, zákonní zástupcovia 

zodpovedajú za zverené deti, 

- vyjadrenie súhlasu – nesúhlasu riaditeľky školy s navrhovanou akciou, 

- odborné poučenie: pedagogické zamestnankyne svojim podpisom zodpovedajú za    

   bezpečnosť zverených detí, 

- vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a potvrdenia lekára o zdravotnej 

spôsobilosti, zdravotný preukaz dieťaťa. 
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Článok V. 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole 

 

Študenti škôl, ktorí majú záujem o vykonanie pedagogickej praxe počas školského roka, nahlásia 

svoj záujem u riaditeľky školy. 

Riaditeľka: 

 poučí študentov o BOZP na pracovisku, o čom vyhotoví písomný záznam s podpismi 

poučených, 

 oboznámi študentov so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou, 

 zaradí študentov do tried a určí im cvičnú učiteľku praxe. 

Článok VI. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

 

a) Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 

b) Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologickým 

javom. 

c) Zaisťovať  bezpečnosť  a  ochranu  zdravia  detí  s osobitným  dôrazom  na  pobyt  vonku 

a vychádzky. 

d) Poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

e) Dbať na bezpečnosť detí pri hrách v triede, cvičení, neopúšťať deti bez zabezpečenia 

dozoru inou dospelou osobou. 

f) Činnosť s deťmi organizovať tak, aby nedošlo k úrazu. 

g) Na vychádzky brať so sebou stop - terč, použiť ho pri prechádzaní cez cestu. 

h) Pre pobyt detí vonku mimo areálu školy si učiteľka vopred vyhliadne priestor a vymedzí 

deťom bezpečný priestor na hru. 

i) Pri vyššom počte detí neodchádzať na vychádzku, ale zostať na školskom dvore až do 

príchodu druhej učiteľky. 

j) Učiteľka musí mať prehľad, kde sa jej deti nachádzajú - deti nemôžu chodiť po budove 

školy bez sprievodu dospelej osoby. 

k) Pri ukladaní detí na lehátka skontrolovať, či nemajú v ústach potravu, prípadne niečo iné. 

l) Pri práci používať ochranné pracovné prostriedky - odev, obuv, aby sa zamedzilo 

pracovným úrazom a tie evidovať. 

m) Na pracovisku nepožívať alkoholické nápoje, nefajčiť a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

n) Vznik požiaru okamžite ohlásiť nadriadenej osobe, dodržiavať požiarne predpisy. 

o) Výchovno – vzdelávaciu činnosť zamerať tak, aby sa zamedzilo vzniku požiaru. 

p) Pri odchode z pracoviska vypnúť všetky elektrospotrebiče, pozatvárať  okná, uzamknúť 

vchody a zakódovať budovu - zodpovedá učiteľka, ktorá končí smenu. 

q) Viesť evidenciu školských úrazov detí, ktoré sa stali počas výchovno-vzdelávacej 

činnosti  a počas aktivít a činností organizovaných školou (vrátane vyhotovovania 

záznamu o školskom úraze). 
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Článok VII. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

- prihliadať na základné fyziologické potreby detí,  

- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologickým javom,  

- zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí s osobitným dôrazom na pobyt vonku a 

vychádzky, 

- poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, 

viesť evidenciu školských úrazov detí, ktoré sa stali počas výchovno-vzdelávacej činnosti a počas 

aktivít a činností organizovaných školou (vrátane vyhotovovania záznamu o školskom úraze). 

 

Článok VIII. 

 Ochrana spoločného majetku 

a) Vchody do priestorov školy sú zabezpečené zámkom. 

b) V priebehu prevádzky za uzamknutie budovy zodpovedá prevádzková zamestnankyňa. 

c) V priestoroch školy je bez sprievodu zamestnanca školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej 

osoby. 

d) Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca školy. Pri odchode je 

učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení prevádzky je učiteľka  

povinná odložiť didaktickú techniku na uzamknuteľné, vopred určené miesto. 

e) Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne.  

f) Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle svojej 

pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci odkladajú na určené miesto. 

g) Po ukončení prevádzky EMŠ všetky priestory skontroluje učiteľka podľa rozpisu práce. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

a) V prípade porušenia školského poriadku môže riaditeľka EMŠ vydať rozhodnutie o uložení 

výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky. 

b) Zákonní zástupcovia detí sa so školským poriadkom oboznámia počas rodičovského 

stretnutia, zamestnanci počas porady, prípadne individuálne a oboznámenie potvrdia svojím 

podpisom.  

c) Na základe zmien v právnych prepisoch, príp. po vydaní nových usmernení a pokynov 

zriaďovateľa, príp. na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie sa potrebné niektoré časti 

školského poriadku budú meniť alebo vypúšťať formou dodatkov. 

d) Školský poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania riaditeľkou školy. 

 


