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Školský poriadok 

Článok III. 

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy 

 

2) Dochádzka detí do materskej školy 

a) Spôsob dochádzky dieťaťa dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou EMŠ alebo 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 svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú 

pedagogickým zamestnancom známu osobu. 

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

materskej školy najneskôr do 12:00 alebo do školskej jedálne 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) Najneskôr do 5 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca 

dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti svojho dieťaťa. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia 

ako 14 po sebe nasledujúcich dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke EMŠ dôvod 

neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží 

lekárske potvrdenie v prípade, ak dôvodom neprítomnosti bola choroba dieťaťa. zákonný 

zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza, ktoré 

dostane v EMŠ u triednej učiteľky. 

f) 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.   

g) Ak zákonný zástupca do 14 dní neoznámi vedeniu školy dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo 

závažným spôsobom poruší školský poriadok materskej školy, riaditeľka EMŠ po 

predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu môže rozhodnúť o ukončení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy. 

 


