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ČASŤ I
Úvodné ustanovenia
1. Školský poriadok vydáva riaditeľka Materskej školy Park Angelinum 7, Košice – Staré
Mesto (ďalej len „MŠ“) v zmysle § 153 ods. 1 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a zmene a
doplnení neskorších predpisov.
2. Školský poriadok je vnútorným dokumentom MŠ, ktorý predstavuje súhrn záväzných
noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie 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 MŠ.
Dôsledné rešpektovanie, dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad je základnou
povinnosťou každého dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého zamestnanca MŠ.
3. Školský poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej pedagogickej
dokumentácie školy v súlade s § 11 ods. 3 písm. n) školského zákona
4. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti uvedené v § 153 ods. 1 písm. a) až d)
školského zákona.
5. Materská škola je s vyučovacím jazykom slovenským.

ČASŤ II
Článok 1
Charakteristika materskej školy, prijímanie na predprimárne vzdelávanie
1.1 Charakteristika materskej školy
1. Naša MŠ poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti spravidla vo veku od 3 do 6 rokov a
pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pri výchove
a vzdelávaní vychádzame z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je doviesť
každé dieťa na konci jeho predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich
osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu
samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie.
2. MŠ Park Angelinum 7 v Košiciach – Starom Meste je samostatnou rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu
„Pomôž mi, aby som to urobil sám“. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje aj
výchovné princípy pedagogiky M. Montessori, kde hlavnou ideou je slobodne zvolená
činnosť, ktorá vychádza z potrieb dieťaťa. Za roky uplatňovania tejto pedagogiky si škola
získala veľa priaznivcov, patrí medzi vyhľadávané školy.
3. Budova MŠ pôsobí dojmom rodinnej vilky, obklopená pekným školským dvorom so
zeleňou, stromami, kvetmi, šmýkalkou, lavičkami a hojdačkami a dvomi pieskoviskami.
V blízkosti MŠ je aj základná škola. MŠ má 5 heterogénnych tried, v ktorých sú deti vo veku
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od 3 do 6 rokov. Na prízemí sú 3 triedy, riaditeľňa, školská jedáleň a kuchyňa, kancelária
ekonómky a vedúcej školskej jedálne. Na poschodí sú ďalšie 2 triedy.
1.2 Zápis a podmienky prijatia detí do materskej školy
1. Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča (zákonného zástupcu).
2. Riaditeľka MŠ pri prijímaní detí postupuje podľa Usmernenia k prijímaniu detí do MŠ
vydaného MŠVVaŠ SR zverejneného na stránke ministerstva: Minedu.sk.
Link k usmerneniu: https://www.minedu.sk/data/att/19432.pdf
3. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v zmysle § 59 a § 59a školského zákona:
4. pri prijímaní detí do MŠ sa dodržiava zásada rovnoprávnosti prístupu k výchove a
vzdelávaniu a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie;
5. na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne, ak je v
MŠ voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky, možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne
vzdelávanie v MŠ nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt
alebo diagnostický pobyt;
6. na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné;
7. dieťa sa do MŠ prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať
predprimárne vzdelávanie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj
údaj o povinnom očkovaní. Ak sa do MŠ prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného
poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného
lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti;
8. ak riaditeľka MŠ dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to
nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je
dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do MŠ;
9. pri prijatí na adaptačný a diagnostický pobyt dieťaťa riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o
prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č.
596/2003 Z. z. alebo vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona
č. 596/2003 Z. z a v tomto rozhodnutí podľa § 59 ods. 8 školského zákona určí adaptačný pobyt
alebo diagnostický pobyt dieťaťa.
10. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po
dohode so zriaďovateľom na vchodových dverách materskej školy , na web stránke školy,
príp. na inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.
11. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľka
materskej školy vydáva najneskôr do konca júna.
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12. Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole.
13. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla :
a) dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku;
b) výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.
14. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:
a) dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku;
b) dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
15. Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, Deti po dovŕšení dvoch rokov veku
môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, a iné potrebné podmienky.
Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou
školy a zverejní na viditeľnom mieste. (v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole)
16. Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d) školského zákona
povinný informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania.
17. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie informácie o zdravotnom
stave dieťaťa alebo ochorení dieťaťa, ktoré by mohlo mať vplyv na priebeh výchovy a
vzdelávania ( § 144 ods.7 písm. d) školského zákona) považuje sa táto skutočnosť za závažné
porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky
dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a
iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.
O zaradení detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len
„ŠVVP“), rozhodne :
1. riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného
zástupcu;
2. prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale
neukladá to riaditeľovi ako povinnosť;
3. riaditeľ vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť, či na
prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne,
priestorové, materiálne...), resp. či ich bude schopný po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť;
4. V súlade s §108 ods.1 školského zákona, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ, riaditeľka MŠ pristúpi k tomu, že rozhodne o
diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy
a vzdelávania (§108 školského zákona), prípadne či pristúpi po predchádzajúcom
upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa
do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je
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schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a
stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.
V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický
pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
Adaptačný pobyt
Triedne učiteľky úzko spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa pri stanovení dĺžky a
formy adaptačného pobytu s ohľadom na individuálne osobitosti dieťaťa. Triedny učiteľ
informuje riaditeľa o priebehu adaptačného procesu, oznamuje riaditeľovi, či je dieťa
spôsobilé na celodenný pobyt v MŠ.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa v čase adaptačného pobytu zákonný zástupca privádza
dieťa do MŠ postupne na dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými
zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. V
prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu riaditeľka
rozhodne po prerokovaní s rodičmi o prerušení dochádzky do MŠ na dohodnutý čas, alebo o
predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.
1.2.1 Povinné predprimárne vzdelávanie
1. Podľa zákona č. 209 z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
a) pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku
školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je
predprimárne vzdelávanie povinné;
b) povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ trvá jeden školský rok;
c) zákonný zástupca (rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na
povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z.
o nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania;
d) dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu
alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa;
e) povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného
dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne;
f) ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ MŠ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej
správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt;
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g) zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac
ako päť dní v mesiaci, to znamená, že dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná. Rodič
bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.
2. Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po
dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom
predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. f)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ
(starý názov „odklad školskej dochádzky“) vydáva riaditeľka MŠ. Vydaniu rozhodnutia o
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza žiadosť zákonných
zástupcov a predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom
zariadenia riaditeľke MŠ:
a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia;
d) Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden
z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast)
bude nesúhlasný, riaditeľ MŠ vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.
4. Termíny:
a) podať podnet o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľke
MŠ zo strany zákonného zástupcu – do konca apríla príslušného roka;
b) zákonný zástupca podá žiadosť riaditeľke MŠ – do 15.mája príslušného roka;
c) riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania dieťaťa v MŠ – do 15.júna príslušného roka.
5. Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
6. Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej MŠ už absolvuje predprimárne vzdelávanie a zákonný
zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o prijatie dieťaťa na plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku do 1. augusta
daného roku a riaditeľovi predloží:
a) súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
b) súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
7. Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne
vzdelávanie v kmeňovej MŠ a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú MŠ, do ktorej je
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dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný
súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.
8. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky
veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný
zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ. V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať
riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného
predprimárneho vzdelávania.
1.2.2 Ukončenie predprimárneho vzdelávania a vydávanie dokladu o ukončení
predprimárneho vzdelávania
1. Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je „Osvedčenie o získaní
predprimárneho vzdelania“, ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive schválenom
ministerstvom školstva v štátnom jazyku.
2. MŠ vydáva tento doklad povinne všetkým deťom, pre ktoré bude predprimárne
vzdelávanie povinné.
3. Ak bude dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, osvedčenie
sa vydá len na konci školského roku, v ktorom pokračovalo v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania.
4. Ak pôjde o dieťa, ktoré absolvuje individuálne vzdelávanie, osvedčenie bude vydávať
kmeňová MŠ.
1.2.3 Podmienky predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa
1. Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a
MŠ nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa.
2. Rodič/zákonný zástupca neposkytne ani na základe opakovanej výzvy plnú súčinnosť
s MŠ a priebežne, včas a bezodkladne neinformuje MŠ o všetkých okolnostiach, ktoré môžu
mať bezprostredný vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní.
3. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa neinformuje MŠ o zdravotných problémoch dieťaťa, o
zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa a zamlčí dôležité údaje, ktoré majú bezprostredný
vplyv na výchovu a vzdelávanie tohto dieťaťa alebo výchovu a vzdelávanie ostatných detí.
4. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania
určené v rozhodnutí o prijatí dieťaťa a zaradení na adaptačný pobyt.
5. Ak rodič/zákonný zástupca opakovane závažným spôsobom aj po upozornení riaditeľa
MŠ porušuje školský poriadok MŠ.
6. Ak rodič/zákonný zástupca písomne požiada o predčasné ukončenie predprimárneho
vzdelávania v MŠ.
7. Ak rodič/zákonný zástupca neuhradí opakovane ani po upozornení v stanovenom
termíne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a platbu za stravu.
8. Ak rodič/zákonný zástupca nerešpektuje prevádzkový čas MŠ.
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9. Ak rodič/zákonný zástupca neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ trvajúcej
dlhšie ako 14 dní, písomne ak trvá dlhšie ako 30 dní.
10. Podľa zákona č. 209 z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
Ak rodič/zákonný zástupca nedodržiava podmienky výchovno–vzdelávacieho procesu určené
školským poriadkom.
1.2.4 Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy
1. Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa vydá riaditeľka MŠ aj bez predchádzajúcej
žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú existovať dôvody, teda aj v čase pred uplynutím
adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu dieťaťa.
2. Ak pôjde o zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo iné
dôvody zo strany zákonného zástupcu, vtedy riaditeľka MŠ rozhodne o prerušení dochádzky
dieťaťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
3. v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy
môže riaditeľka MŠ na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ, prijať iné
dieťa, pričom v rozhodnutí bude uvedené, že toto dieťa prijíma na konkrétne stanovený čas
(vymedzený dátumami), ktoré sú totožné s časom prerušenia dochádzky iného dieťaťa
uvedeným na rozhodnutí o prerušení jeho dochádzky do MŠ.
Článok 2
Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov
2.1 Práva a povinnosti dieťaťa
Práva detí
(§ 144 ods. 1 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu;
2. bezplatné vzdelanie v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;
3. vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v
školskom zákone;
4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti a zdravotný stav;
5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti;
6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;
7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny;
9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu;
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10. právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov;
11. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s
využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Povinnosti detí
(§ 144 ods. 4 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) )
1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove
a vzdelávaní;
2. dodržiavať školský poriadok MŠ a ďalšie vnútorné predpisy MŠ v spolupráci so
zákonnými zástupcami detí;
3. chrániť pred poškodením majetok MŠ a majetok, ktorý využíva na výchovu
a vzdelávanie;
4. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní;
5. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;
6. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy;
7. rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi;
8. mať osvojenú primeranú sebaobsluhu (napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou,
nepomočovať sa, vedieť sa vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ, vedieť si vyfúkať hlien z nosa
do vreckovky, poznať základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť).
2.2
Práva a povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca dieťaťa má právo:
1. vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa
zákona, zodpovedajúcu 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,( § 144 ods.
5 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon);
2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom
informácie a vedomosti vecne, mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v
súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona;
3. oboznámiť sa so vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom;
4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa;
5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ, (§ 145
ods.1 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon));
6. vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom orgánov školskej
samosprávy – rady školy.
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Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené
školským poriadkom, (§ 144 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) K týmto podmienkam patrí aj
dodržiavanie času prevádzky MŠ;
2. v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa
z materskej školy do času ukončenia prevádzky MŠ, MŠ bude kontaktovať postupne všetky
osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných
kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna
z poverených osôb neprevezme dieťa, bude MŠ 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 služobné času zamestnancov;
3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby;
4. poskytnúť so zámerom spracovania osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 11 ods. 6
školského zákona;
5. informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania. Ak zákonní zástupcovia nebudú MŠ informovať o zmenách
v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa, po predchádzajúcom písomnom upozornení
zákonného zástupcu riaditeľka MŠ pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky
dieťaťa do MŠ z podnetu riaditeľa MŠ, alebo o predčasnom skončení predprimárneho
vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu, že MŠ nie je schopná,
vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, alebo materiálno-technické),
poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného
znevýhodnenia;
6. nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo;
7. oznámiť škole v prípade výskytu ochorenia (parazitárneho ochorenia - vši, hlísty a i.,
respiračné ochorenia - ovčie kiahne, pneumokokové infekcie, invazívne meningokokové
infekcie, chrípka a akútne respiračné ochorenia, črevné ochorenie) túto skutočnosť v záujme
ochrany ostatných detí a zamestnancov;
8. v prípade akéhokoľvek výskytu infekčného (prenosného) ochorenia vírusového,
bakteriálneho alebo parazitárneho pôvodu, vrátane epidemického a pandemického výskytu
ochorenia, okamžite oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa (z dôvodu
monitoringu a pristúpenia k účinným opatreniam na zabránenie rozšírenia tohto ochorenia
v detskom kolektíve). Nástup dieťaťa do MŠ po prekonaní takéhoto ochorenia je možný len
na základe predloženého potvrdenia od lekára;
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9. výchovne nezasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ, ktoré sa týkajú
iných detí a individuálne riešiť výchovné situácie pohovormi s inými deťmi (zastrašovanie,
vyhrážanie, trestanie, napomínanie...). Akékoľvek problémy riešiť v rámci konzultačných
hodín s triednymi učiteľkami;
10. v zmysle § 144 ods.8 školského zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky;
11. ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri
opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia;
12. poskytnúť pedagogickým zamestnancom písomné Splnomocnenie na prevzatie
dieťaťa ním poverenou osobou a oznámiť túto skutočnosť pedagogickým zamestnancom v
deň, keď ním poverená osoba príde po dieťa. Na tento úkon môže rodič splnomocniť inú
osobu, staršiu ako desať rokov (zákon 306/2008 § 7 ods. 8);
13. pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt dieťa v materskej škole;
14. rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službukonajúcej učiteľke až po
prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia
s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľky;
15. v prípade, že má niektorý z rodičov súdnym rozhodnutím, príp. predbežným
opatrením obmedzený styk s dieťaťom, písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia)
informovať riaditeľku MŠ ihneď ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
16. rešpektovať, že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a
povinností bude materská škola 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 (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy
aj ho z nej vyzdvihnúť);
17. riaditeľka MŠ, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci MŠ budú počas
prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému
dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého
dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si
ho od materskej školy vyžiada, a obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých
rodičov;
18. v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude MŠ rešpektovať nič iné ako
rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu;
19. v prípade, ak má MŠ 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 MŠ 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 kuratele
informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
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20. 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;
21. priestory MŠ nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do
osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne
určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej
rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentmi disponuje;
22. priestory MŠ môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa
postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd, resp. podľa súdom
schválenej rodičovskej dohody;
23. rešpektovať, že počas pobytu v MŠ dieťa a ani zákonný zástupca dieťaťa nesmie
používať mobilné elektronické zariadenia, prostrednícvom ktorých dochádza k prenosu
údajov tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických
zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov MŠ a detí prijatých do MŠ;
24. všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť
interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa,
a podľa potreby s riaditeľkou;
25. zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach
týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ.
2.3 Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov
(v zmysle Zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
Pedagogický zamestnanec (učiteľka) má právo:
1. na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na
svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb, na ochranu pred sociálnopatologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich
odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných
fyzických osôb alebo právnických osôb;
2. na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti;
3. na účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v
poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy;
4. na predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského
vzdelávacieho programu;
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5. na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem, stratégií a
prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie sa a seba rozvoj detí, a rozvoj ich
kompetencií;
6. na profesijný rozvoj;
7. na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti;
8. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom
pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný:
1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný:
a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu;
b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom
stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s ktorými prišiel do
styku;
c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s
ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania
odborných zamestnancov;
d) zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov, správať sa v
súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(ďalej len „etický kódex“);
e) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie;
f)
usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a poslucháča;
g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo
výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len „výchovný
program“);
h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie;
i)
absolvovať aktualizačné vzdelávanie;
j)
vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré
zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského
vzdelávacieho programu alebo výchovného programu;
k) poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc
spojenú s výchovou a vzdelávaním.
2. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže pedagogického zamestnanca alebo
odborného zamestnanca zbaviť
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka;
b) žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku;
c) ministerstvo školstva na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
3. zúčastňuje sa porád a zasadaní samosprávnych orgánov (Rada školy, metodické
združenie...) zákon 138/2019;
4. poskytuje odbornú pomoc rodičom zákon 138/2019;
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5. nepoužíva telesné tresty zákon 245/08 § 3 písm. r);
6. dodržiava platnú legislatívu zákon 311/2001 § 81 (zákonník práce), školský poriadok,
prevádzkový poriadok.
Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje v zmysle GDPR
Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje :
a) o deťoch v rozsahu:
 meno a priezvisko
 dátum a miesto narodenia
 adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu
 rodné číslo
 štátna príslušnosť
 národnosť
 fyzického zdravia a duševného zdravia
 mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej
a špeciálnopedagogickej diagnostiky
b) o zákonných zástupcoch v rozsahu:
 meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu
 adresa miesta, kde sa zákonný zástupca dieťaťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na
adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie
Článok 3
Podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime materskej školy
3.1 Prevádzka MŠ
1. Materská škola je 5 triednou MŠ s celodennou starostlivosťou.
2. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 06.30 hod. do 17.00 hod.
Riaditeľka školy: Dana Harvanová
Konzultačné hodiny: štvrtok: 16.15 – 16.40 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru
Zástupca riaditeľky: Mgr. Mária Šuleková
Konzultačné hodiny: podľa predchádzajúceho dohovoru
Vedúca školskej jedálne: Janette Sopková
Konzultačné hodiny: denne od 07.00 – 08.00 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru
Vedúca ekonomicko–hospodárskej činnosti: Marcela Vinclerová
Konzultačné hodiny: denne od 07.00 – 12.00 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru
V čase neprítomnosti riaditeľky školy zastupuje materskú školu jej zástupkyňa, (riaditeľkou
poverený pracovník).
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Poradnými organmi riaditeľky školy sú :
 Pedagogická rada – pedagogickí zamestnanci školy
 Metodické združenie / interná metodická skupina/
 Rada školy ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán školy
 Pohyb cudzích osôb v zariadení je vždy len so súhlasom riaditeľky a v sprievode
zamestnancov zariadenia.
 V materskej škole sa rešpektuje zákaz fajčenia v celom areáli školy, tak zo strany
zamestnancov, ako aj rodičov
Rodičia majú prístup do budovy počas dňa:
 06,30 - 08,00 hod.
 11,30 - 12,30 hod.
 14,30 - 17,00 hod.
Dieťa rodič odovzdá do triedy najneskôr do 8.00 hod.
Po 8,05 hod. sa uzamykajú vchody MŠ. Ohraničené otváranie a zatváranie budovy je z
dôvodu bezpečnosti deti a obmedzenia pohybu cudzích osôb v budove MŠ. O uzamknutie sa
postará poverený prevádzkový zamestnanec. Po tomto čase už nie je možný pohyb rodičov či
iných osôb v priestoroch MŠ alebo školského dvora.
3.2 Riadenie materskej školy
1. Materskú školu riadi riaditeľ, preto všetky podnety týkajúce sa školy vybavuje riaditeľ,
riaditeľa zastupuje zástupkyňa riaditeľky.
2. Riaditeľ vytvára podmienky aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
3. Riaditeľ vytvára podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do MŠ.
Riaditeľ materskej školy rozhoduje o:
a) prijatí dieťaťa do materskej školy,
b) prijatí dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt
c) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy ak nejde o povinné predprimárne
vzdelávanie,
d) oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o
povinné predprimárne vzdelávanie,
e) povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
f) pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
g) predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne
vzdelávanie,
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Riaditeľ MŠ zodpovedá za:
a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov,
d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom
činnosti školy alebo školského zariadenia,
e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na
zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského
zariadenia.
3.2.1 Úsporný režim
1. V prípade nízkeho počtu detí môže riaditeľka rozhodnúť o spájaní tried z dôvodu
šetrenia finančných prostriedkov. Nadbytok zamestnancov v tomto prípade rieši udelením
NV alebo čerpaním dovolenky. Počas školských prázdnin zabezpečujú triedne učiteľky
prieskum dochádzky detí do MŠ.
2. Ak v priebehu školského roka nebude počas prázdnin do MŠ prihlásených 10 detí,
môže riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na toto obdobie v MŠ prerušiť prevádzku.
Zamestnanci si budú čerpať dovolenky.
3.2.2 Organizácia v prípade delenia detí
1. V prípade neprítomnosti pedagóga môže riaditeľka nariadiť zastupovanie. Zadelenie
detí je riešené operačne a to v závislosti od počtu prítomných detí a preto zmeny v zaradení
dieťaťa do náhradnej triedy sa môžu denne meniť podľa aktuálnej situácie.
2. Do triedy, kde budú deti dočasne zaradené, prevádzková zamestnankyňa prenesie
osobné veci detí a celú posteľnú bielizeň / prestieradlo, paplón, vankúš /
3.2.3 Organizácia v čase prázdnin
1. Podľa zisťovania dochádzky detí zákonných zástupcov a dohody so zriaďovateľom je
možné prevádzku MŠ prerušiť. Prerušenie prevádzky riaditeľka MŠ oznámi 2 mesiace
vopred.
2. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená spravidla na 4 týždne z
hygienických dôvodov. V tomto období prevádzkoví zamestnanci vykonávajú upratovanie a
dezinfekciu priestorov. Pedagogickí a ostatní zamestnanci si čerpajú dovolenky podľa plánu.
3. Posledný týždeň prázdnin pred začatím školského roka je „sanitárny týždeň“, kedy
nastúpia na pracovisko všetci zamestnanci a plnia si povinnosti vyplývajúce z ich pracovnej
náplne. V tomto čase deti MŠ nenavštevujú.
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4. Prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú
zdravie zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. MŠ sa bude riadiť
pokynmi zriaďovateľa, prípadne príslušného úradu verejného zdravotníctva.
5. Počas krátkodobých školských prázdnin ( jesenných, polročných, jarných) bude
obmedzená prevádzka na nižší počet tried.
6. Dočasne môže byť prerušená prevádzka MŠ aj v prípade, ak stav prítomných detí
bude nižší - podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ.
7. Z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov v prípade zníženej dochádzky detí do MŠ
z dôvodu zvýšenej chorobnosti, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Pri rozhodnutí o
spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok
zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním
dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
3.2.4 Dochádzka a preberanie detí
1. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka v triede , ktorá zaň zodpovedá od jeho
prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi,
alebo inej splnomocnenej osobe
2. Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ do 8.00 hod. a osobne ho odovzdá učiteľke.
3. Zákonný zástupca preberá dieťa ( ak sa nedohodne s učiteľkou ináč) v čase od 11,30
hod. do 12,30 hod. alebo od 14,30 hod. do 17,00 hod
4. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca
čas jeho príchodu , aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.
5. Zákonný zástupca dieťaťa sa v priestoroch MŠ po prebratí svojho dieťaťa zdržuje len
nevyhnutne potrebný čas- prezlečenie dieťaťa v šatni, odovzdanie dieťaťa učiteľke
6. Neprevzatie dieťaťa z MŠ je klasifikované ako porušenie školského poriadku MŠ a pri
opakovanom porušení môže riaditeľka MŠ dochádzku dieťaťa po písomnom upozornení
rodiča do MŠ ukončiť.
7. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho
zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ./ teplota, kašeľ, zápal očí.../
8. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne
splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá
po prevzatí za dieťa zodpovedá.
9. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ,
musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.
10. V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným
opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného
rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.
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3.2.5 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole
1. Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.
2. Ak je neprítomnosť maloletého dieťaťa z dôvodu choroby, ktorá trvá viac ako 3 po
sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
3. Ak nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní a nie je choré , iba trávi čas napr. so starými
rodičmi, ide na dovolenku s rodičmi a pod. pri návrate dieťaťa do MŠ rodič predkladá
vyhlásenie o bezinfekčnosti (ktoré nesmie byť staršie ako 1 deň)
4. Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predkladá zákonný zástupca aj pri prvom
nástupe dieťaťa do MŠ (v zmysle § 24 ods. 6 zákona č.355/2007 Z. z.)
5. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 14 dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke dôvod
neprítomnosti a predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
6. Ak predpokladá neprítomnosť dlhšiu ako 30 dní podá žiadosť o prerušenie
dochádzky dieťaťa písomne a uvedie dôvod neprítomnosti, pričom pri opätovnom nástupe
dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, a potvrdenie od
lekára v prípade lekárskeho ošetrenia.
7. Ak zákonný zástupca do 14 pracovných dní neoznámi dôvod neprítomnosti
dieťaťa, týmto poruší školský poriadok školy a riaditeľka po predchádzajúcom upozornení
rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.
8. V žiadnom prípade nesmie zamestnanec prevziať od zákonného zástupcu lieky na
preliečenie či doliečenie dieťaťa
3.3 Úhrada poplatkov
Platby v Materskej škole v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE – Staré Mesto č.
3/2014 v znení neskorších dodatkov:
Príspevky upravené v nariadení zahŕňajú:
a. príspevok z pobyt dieťaťa v materskej škole,
b. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
c. príspevok na režijné náklady.
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €.
b) tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
c) Zákonný zástupca uhrádza výšku príspevku na režijné náklady v materskej škole
mesačne na jedno dieťa sumou 2,00 €. Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
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2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: (§28 ods. 7 zák. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní)
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (zákon
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
d) príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom; alebo 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.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie
stravníkov od 2 – 6 rokov je: desiata 0,36€, obed 0,85€ a olovrant 0,24€ SPOLU: 1,45 €.
Tento príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
VZN MČ KE – Staré Mesto je prílohou tohto školského poriadku.
Členský príspevok na Občianske združenie - Rodičovské združenie pri materskej škole
Park Angelinum 7 sa uhrádza 3x ročne vo výške 50,00 €. Výšku členského príspevku
schvaľujú rodičia na plenárnej schôdzi. Tieto príspevky budú využívané na pokrytie
výdavkov spojených s usporadúvaním akcií pre deti a rodičov (Mikuláš, karneval, Deň
detí, výlety – úhrada prepravy, príspevok na UP, zveľaďovanie školy, výtvarný materiál a
pod.), zakupovanie hračiek a učebných pomôcok.
Rodičia uhrádzajú aj príspevok na vedenie záujmových krúžkov.
V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne,
riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu
rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa.
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3.4 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
I. zmena
06.30 – 07.15
07.15 – 08.15
08.15 – 08.30
08.30 – 9.40
09.40 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 13.40
13.40 – 14.15
14.15 – 16.00
16.00 – 17.00

II. zmena
06.30 – 07.15
07.15 – 08.40
08.40 – 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.40 – 12.00
12.30 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

otvorenie MŠ, schádzanie detí v stretávacej triede; (každé dva
týždne sa stretávacia trieda mení)
hry a činnosti podľa výberu detí, privítanie deti na elipse,
zdravotné cvičenie
osobná hygiena, desiata
dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa
výberu detí
osobná hygiena, pobyt vonku
osobná hygiena, obed
odpočinok
osobná hygiena, olovrant
popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity; hry a činnosti podľa
výberu detí; krúžkové činnosti
príchod detí do stretávacej triedy, hry a činnosti podľa výberu detí
Krúžková činnosť
- edukačná aktivita v cudzom jazyku (utorok, štvrtok) –
podľa záujmu detí
- aerobik (pondelok a streda) – podľa záujmu detí
- hudobno-pohybový krúžok (utorok a štvrtok) – podľa
záujmu detí

otvorenie MŠ, schádzanie detí v stretávacej triede; (každé dva
týždne sa stretávacia trieda mení)
hry a činnosti podľa výberu detí, privítanie deti na elipse,
zdravotné cvičenie
osobná hygiena, desiata
dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa
výberu detí
osobná hygiena, pobyt vonku
osobná hygiena, obed
odpočinok
osobná hygiena, olovrant
popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity; hry a činnosti podľa
výberu detí; krúžkové činnosti
príchod detí do stretávacej triedy, hry a činnosti podľa výberu detí
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Krúžková činnosť
- edukačná aktivita v cudzom jazyku (pondelok a streda) –
podľa záujmu detí
- aerobik (pondelok a streda) – podľa záujmu detí
- hudobno-pohybový krúžok (utorok a štvrtok) – podľa
záujmu detí

III. zmena
06.30 – 07.15
07.15 – 08.50
09.00 – 09.15
09.15 – 10.30
10.30 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 17.00

otvorenie MŠ, schádzanie detí v stretávacej triede; (každé dva
týždne sa stretávacia trieda mení)
hry a činnosti podľa výberu detí, privítanie deti na elipse,
zdravotné cvičenie
osobná hygiena, desiata
dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
osobná hygiena, pobyt vonku
osobná hygiena, obed
odpočinok
osobná hygiena, olovrant
popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity; hry a činnosti podľa
výberu detí; krúžkové činnosti
príchod detí do stretávacej triedy, hry a činnosti podľa výberu detí
Krúžková činnosť
- edukačná aktivita v cudzom jazyku (pondelok a streda) –
podľa záujmu detí
- aerobik (pondelok a streda) – podľa záujmu detí
- hudobno-pohybový krúžok (utorok a štvrtok) – podľa
záujmu detí

3.4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí
1. Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rozdielneho veku s
najvyšším počtom podľa § 28 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Riaditeľka školy určí pre každú triedu v MŠ triednu učiteľku (§ 8 Vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.). Triedny učiteľ
zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie
týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými
pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické
poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými
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zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
3.4.2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí
V čase od 6.30 - 7.15 hod. sa deti schádzajú v triede službukonajúcej učiteľky. Od 7.15 hod.
sa začína prevádzka vo všetkých triedach.
O 16.00 hod. sa končí prevádzka v štyroch triedach.
Od 16.00 – 17.00 hod. je prevádzka v triede službukonajúcej učiteľky.
3.4.3 Organizácia preberania a odovzdávania detí
1.
Deti sa schádzajú a rozchádzajú v triede označenej ako otváracia a zatváracia. V
mesiacoch september, máj a jún sa deti v prípade priaznivého počasia popoludní rozchádzajú
na školskom dvore. Po príchode do MŠ rodič (zákonný zástupca) osobne odovzdá dieťa
učiteľke. Od tohto momentu zodpovedá za dieťa učiteľka.
2.
Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ do 8.00 hod.
3.
Zákonný zástupca preberá dieťa (ak sa nedohodne s učiteľkou ináč) v čase od 11,30
hod. do 12,30 hod. alebo od 14,30 hod. do 17,00 hod.
4.
Pri odchode z MŠ odovzdá učiteľka dieťa rodičovi, alebo osobe, ktorá je určená na
prevzatie dieťaťa vopred uzatvoreným písomným splnomocnením (§ 7 ods.8 vyhlášky
Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z. z. o materskej škole). Od tohto momentu zodpovedá
za dieťa rodič, alebo osoba ním určená.
5.
Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje
dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá
po prevzatí zodpovedá za dieťa.
6.
Zákonný zástupca dieťaťa sa v priestoroch MŠ po prebratí svojho dieťaťa zdržuje len
nevyhnutný čas- - prezlečenie dieťaťa v šatni, odovzdanie dieťaťa učiteľke
7.
V prípade pobytu vonku rodič osobne preberá svoje dieťa od učiteľky
8.
Deti sa v ranných hodinách schádzajú v určených triedach a popoludní sa sústreďujú
tiež v určených triedach.
9.
Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho
zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ /teplota, kašeľ, zápal očí.../
10. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu
od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje
rodiča, ktorý si dieťa v najkratšom možnom čase vyzdvihne.
11. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca
čas jeho príchodu , aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.
12. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v MŠ, jeho zákonný zástupca je
povinný oznámiť bez zbytočného odkladu škole príčinu jeho neprítomnosti.
13. V žiadnom prípade nesmie pedagogický zamestnanec prevziať od zákonného zástupcu
lieky na preliečenie či doliečenie dieťaťa (netýka sa to liekov, ktoré dieťa musí užívať pri
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závažných ochoreniach napr. cukrovka a pod. – na to je potrebné predložiť súhlas a
odporučenie od všeobecného či odborného lekára).
14. Ak bude dieťa neprítomné v škole viac ako 30 dní, rodič dôvod oznámi písomne.
15. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj
svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za
dieťa zodpovedá.
16. Neprevzatie dieťaťa z MŠ je klasifikované ako porušenie školského poriadku MŠ
a pri opakovanom porušení môže riaditeľka MŠ dochádzku dieťaťa po písomnom
upozornení rodiča do MŠ predčasne ukončiť.
17. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ, musia
byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.
18. V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným
opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného
rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.
19. Do MŠ nie je povolené nosenie vlastných hračiek. Výnimkou sú hračky a knihy, ktoré
súvisia s témou podľa učebných osnov a učiteľky sa na ich prinesení vopred dohodli s deťmi
a rodičmi. Za ich poškodenie či stratu MŠ nezodpovedá.
20. Personál MŠ nezodpovedá rodičom za poškodenie a stratu cenných vecí.
3.4.4 Organizácia v šatni
1. Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 do
8.00 hod. a od 14.30 do 17.00 hod. Pred vstupom do šatne si dôkladne očistia obuv. Pri
prezliekaní a odkladaní vecí do vešiačika vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v
spolupráci s učiteľkou.
2. Za poriadok vo vešiačikoch a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále
pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia.
3. Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie
papuče.

3.4.5 Organizácia v umyvárni
Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, prípadne
zubnú kefku označenú menom. Za pravidelné čistenie hrebeňov, suchú podlahu
a
hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Deti sa v umyvárni
zdržiavajú len za prítomnosti pedagogického zamestnanca, ktorý ich učí základným
hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni,
uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných
a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagogický zamestnanec príslušnej triedy.
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3.4.6 Organizácia pri stravovaní
Strava sa deťom podáva 3x denné – desiata, obed, olovrant v pevne stanovenom čase.
Medzi podávaním jedla sa dodržiava trojhodinový interval. Podávanie stravy je nasledovné:
DESIATA:
 I. smena:
08.15 – 08.30 hod.
 II. smena:
08.40 – 08.55 hod.
 III. smena:
09.00 – 09.15 hod.
OBED:
 I. smena:
 II. smena:
 III. smena:

11.10 – 11.30 hod.
11.40 – 12.00 hod.
12.10 – 12.30 hod.

OLOVRANT:
 I. smena:
 II. smena:
 III. smena:

14.15 – 14.30 hod.
14.40 – 14.55 hod.
15.00 – 15.15 hod.

1. Rodičom nie je povolené donášať do MŠ stravu pre dieťa.
2. V prípade potravinových alergií je rodič povinný predložiť potvrdenie od alergológa a
výpisom potravín, ktoré sa nesmú dieťaťu podávať a danú záležitosť konzultovať s triednou
učiteľkou a vedúcou ŠJ.
3. Za čistotu stolov, zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci ŠJ. Za čistotu ostatných
priestorov zodpovedá poverený prevádzkový zamestnanec.
4. V čase obeda dohliada na správnosť stolovania pedagogický zamestnanec. Pitný režim
detí počas celého pobytu v MŠ je zabezpečený podávaním pitnej vody, hygienicky
vyhovujúcim spôsobom.
5. Každá trieda má zabezpečenú nádobu na pitnú vodu, potrebný počet pohárov, podľa
počtu detí tak, aby sa deti mohli samostatne napiť podľa potreby v priebehu dňa. Za hygienu
pri pitnom režime zodpovedá prevádzkový zamestnanec, učiteľka.
6. Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka.
7. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje
individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje. Nenúti ich jesť. Deti 3
ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 – 5-ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5 – 6
ročné používajú samostatne kompletný príbor. V závislostí od zručností detí sa umožní
používanie kompletného príboru aj mladším deťom.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred.
V prípade, ak zákonný zástupca neprinesie dieťa do MŠ do 08.00 hod., automaticky je
dieťa odhlásené zo stravy.
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3.4.7 Organizácia v spálni
Každé dieťa oddychuje výlučne na svojom lôžku. Pokiaľ je dieťa delené do inej triedy
poverení zamestnanci zabezpečia aj prenesenie jeho posteľného prádla. Posteľné prádlo je
vymieňané raz za mesiac podľa hygienických noriem, prípadne podľa potreby. Pyžamo nosia
deti každý piatok domov a v pondelok donášajú čisté. Pedagóg počas odpočinku detí dbá na
ich primerané oblečenie, vetranie triedy.
Vzhľadom na psychohygienu dieťaťa je odpočinok povinný pre všetky deti. Jeho skrátenie je
možné len v najstaršej vekovej skupine podľa uváženia učiteľky.
Posteľné prádlo si rodičia perú individuálne, ktoré potom v dohodnutom termíne donesú do
materskej školy.
Za výmenu posteľného prádla a čistotu daných priestorov zodpovedá poverený prevádzkový
zamestnanec.
3.4.8 Organizácia počas pobytu vonku
1. Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo
vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí
uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď
(nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na
intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a
odpoludňajších hodinách. V čase od 11,00 do 15,00 hod. sa v tomto období obmedzuje pobyt
vonku na minimum. Počas letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti
pri pobyte vonku hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa
predišlo úpalu. Odporúča sa vzdušné oblečenie s prírodných materiálov.
2. Pokiaľ sú deti v odpoludňajších hodinách na školskom dvore, žiadame rodičov,
aby po prevzatí svojho dieťaťa sa nezdržiavali na školskom dvore z dôvodu bezpečnosti
deti, za ktoré je zodpovedná učiteľka.
3. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 2-6 rokov.
Pri vyššom počte deti alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka MŠ
zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S
triedou detí mladších ako 3 roky, deti vo veku od 3-4 rokov sa uskutoční vychádzka len za
prítomnosti dvoch zamestnancov.
4. Pri prechode cez komunikáciu pedagogický zamestnanec dbá, aby previedol deti cez
cestu bezpečne. Učiteľka vchádza do vozovky prvá, postaví sa do stredu komunikácie a
STOP terčíkom zastaví dopravu, až potom prevedie deti na druhú stranu komunikácie.
Učiteľka stojí v strede komunikácie, pokiaľ neprejde posledné dieťa. Vozovku opúšťa
posledná. Prvá a posledná dvojica detí je označená výstražnou vestou.
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3.4.9 Organizácia ostatných aktivít
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu
zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a
fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením
výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí
prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a
ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené
osoby svojím podpisom.
Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné
prostriedky.
3.4.10 Organizácia krúžkovej činnosti a nadštandardnej činnosti
V MŠ sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková
činnosť. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť,
alebo cudzí lektori, ktorý majú odbornú spôsobilosť. Krúžková činnosť sa organizuje v
popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť
vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
Počas školského roka prebieha činnosť nasledovných krúžkov:
- krúžok anglického jazyka
- krúžok detského aerobiku
- hudobno-pohybový krúžok
Organizácia krúžkov je nasledovná:
Krúžok anglického jazyka:
- frekvencia krúžku: 2x týždenne v pondelok a streda pre 1., 4. a 5. triedu
2x týždenne v utorok a štvrtok pre 2. a 3. triedu
Krúžok detského aerobiku:
- frekvencia krúžku: 2x týždenne v pondelok a stredu
Hudobno-pohybový krúžok:
- frekvencia krúžku: 2x týždenne v utorok a štvrtok
Návštevy knižnice:
- frekvencia návštev: 1x za 2 mesiace podľa dohody s knižnicou
- knižnicu navštevujú 5-6 ročné deti
Plavecký výcvik:
MŠ, ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti, v spolupráci s plaveckou školou AQUA
pravidelne organizuje pre deti 5-6 ročné plavecký výcvik.
Preprava na výcvik je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou.
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Počas plaveckého výcviku učiteľky príslušných tried zodpovedajú za prípravu detí na
samotný kurz (t. j. cestujú s deťmi v pristavenom autobuse, čakajú s deťmi na samotný
začiatok kurzu, pomáhajú im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádzajú ich na
toaletu.) V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri,
nakoľko deti sú zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené.
Pri plaveckom výcviku zabezpečí riaditeľka školy počet pedagogických zamestnancov takto:
najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca (§ 7 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.)
Plavecký výcvik je možné realizovať iba na základe informovaného súhlasu zákonného
zástupcu každého zúčastneného dieťaťa.
Článok 4
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
4.1 Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí
1. Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie
zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí
zamestnanci MŠ v čase od prevzatia dieťaťa od rodiča až do odovzdania rodičovi, alebo ním
splnomocnenej osobe.
2. Počas priamej práce s deťmi je zakázané učiteľku akýmkoľvek spôsobom vyrušovať.
Nesmieodchádzať od detí a nechať ich bez dozoru.
3. V prípade neprítomnosti učiteľky ak nie je možné aktuálne zabezpečiť vzdelávací
proces v danej triede, sa deti rozdelia rovnomerne do ostatných tried tak, že počet detí musí
byť v súlade s § 29 ods. 9.
4. O tom, že sú deti zadelené do iných tried sú rodičia informovaní písomným oznamom v
šatni .
5. Do triedy kde sú deti dočasne preradené prevádzkoví zamestnanci prenesú osobné veci
detí a posteľné prádlo. Delenie detí je riešené operačne a to v závislosti od počtu prítomných
detí a preto zmeny v zaradení dieťaťa do náhradnej triedy sa môžu denne meniť podľa
aktuálnej situácie.
6. Učiteľka nesmie dovoliť, aby neznáme osoby fotografovali a filmovali deti počas
pobytu detí v MŠ bez súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa
7. Za bezpečnosť prostredia v ktorom sa deti hrajú zodpovedá učiteľka. Za dodržiavanie
hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú
prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im 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, starať sa o školský areál, starať sa o čistotu a
schodnosť prístupových chodníkov).
8. Z bezpečnostných dôvodov prevádzkoví zamestnanci denne zametajú :
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a) betónové plochy
b) prehliadajú školský dvor – uzatvorenie hydrantov; kontrola polámaných
stromov a drevín
c) odstraňujú nebezpečné predmety / ostrihanie konárov/
d) v letných mesiacoch zodpovedajú za poliatie pieskovísk a úpravu exteriéru
materskej školya školského dvora.
e) v zimných mesiacoch zodpovedajú za úpravu chodníkov - odhŕňanie snehu .
4.2 Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:
1. Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.
2. Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť, alebo zdravie pri práci.
3. Dodržiavať určený zákaz fajčenia.
4. Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
5. Zverené stroje, nástroje, náradie UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote.
6. Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy
úrazov.
7. Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne
uložené.
8. Šetriť vodou a elektrickou energiou
4.3 Postup pri úrazoch detí
Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom , ošetrí ho učiteľka obvyklým
spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Ak dieťa utrpí úraz,
ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom
dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že je zákonný zástupca
nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp.
taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o
telefonický kontakt so zákonným zástupcom, zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o
ošetrení zákonnému zástupcovi dieťaťa.
V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie rýchlej
zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva
dieťaťu prvú pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v nemocnici službukonajúca učiteľka
sprevádza dieťa až do príchodu zákonného zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov
a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi dieťaťa.
Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č.
4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a
vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných
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udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii
školského úrazu a nebezpečnej udalosti.
4.3.1 Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:
a) Materská škola vedie knihu (zošit) evidencie registrovaných a neregistrovaných
školských úrazov.
b)
Evidencia obsahuje:
 meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu
došlo,
 svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával
dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 zdravotnú poisťovňu dieťaťa,
 zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.
Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze
v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.
a) Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý
vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ
dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.
b) Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň
úrazu.
c) Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (0-3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný
školský úraz.
d) Ak dieťa chýba z dôvodu školského úrazu v škole na základe stanoviska ošetrujúceho
lekára viac ako 3 dni považujeme tento úraz za registrovaný školskýúraz.
e) Materská škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po
oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický
zamestnanec, ktorý v čase úrazu vykonával dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny
učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku
úrazu.
f) Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala riaditeľka
školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.
g) Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola,
technik BOZP.
Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy
v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.
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4.4 Opatrenia v prípade pedikulózy
Pedikulóza (zavšivanie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš
detská, hlavová.
Voš detská sa šíri hlavne:
 pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské
zariadenia,pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,
 prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov,
šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné
ošatenie v šatniach.
Preventívne povinnosti školy:
 zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov detí navštevujúcich školu,
o prevencii výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach,
 zodpovedať za dodržovanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej
hygieny vrátane,
 častá výmena osobnej a posteľnej bielizne,
 pranie bielizne pri vysokých teplotách
 pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,
 pravidelné prehliadky vlasov detí,
 poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd,
 ihneď informovať triedneho učiteľa, vedenie školy o výskyte vší u svojho dieťaťa za
účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení.
V prípade, že rodič zistí výskyt vši v domácom prostredí, je povinný túto skutočnosť oznámiť
v materskej škole. Ak výskyt vší zistí učiteľ, upovedomí rodiča, ktorý je povinný si dieťa
okamžite prevziať z MŠ a následne vykonať dezinsekciu (zneškodnenie lezúcich vší a hníd
účinným dezinsekčným prostriedkom). Dezinsekciu je nutné vykonať ale i v celom kolektíve.
4.5 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog
MŠ prijíma nasledovné opatrenia:
1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich
mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých
návykov pre život a zdravie.
3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy
zakomponované do plánov práce každej triedy.
4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych
aktivít, a tým viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje
miesto.
5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.
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6. Dbať na to, aby sa do budovy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť
možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať
literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy
bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.
Článok 5
Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy, ktorý MŠ spravuje
5.1 Ochrana spoločného majetku
Vchod do školy je zaistený bezpečnostným zámkom. Kľúče od MŠ má riaditeľka, školníčka,
upratovačka a ekonómka školy. Vedúca školskej jedálne a kuchárky majú samostatný vchod.
V priebehu prevádzky za uzamykanie jednotlivých vchodov zodpovedajú prevádzkové
zamestnankyne.
V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný
akýkoľvek pohyb cudzej osoby.
Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca školy. Pri odchode z
triedy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené miesto. Jednotliví
zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v miestnom zozname. Ďalšie
práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej
náplne. Službukonajúci zamestnanec pri odchode z pracoviska skontroluje uzatvorenie okien.
Budova je sprístupnená zákonným zástupcom v čase počas príchodu a odchodu detí.
V ostatnom čase prevádzkoví zamestnanci dôrazne dbajú, aby bola budova uzamknutá.
5.2 Ochrana osobného majetku
Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto. Zamestnanci nenosia
väčší obnos peňazí, resp. drahé predmety. Kľúče od uvedených miestností majú zamestnanci
pri sebe alebo ukryté. V prípade nedodržania týchto opatrení zamestnanec preberá plnú
zodpovednosť za prípadnú stratu.
ČASŤ III
Záverečné ustanovenia
1. Školský poriadok je možné v priebehu školského roku dodatkami aktualizovať o nové
skutočnosti a informácie.
2. Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy, zákonných
zástupcov detí a deti. Uvedený okruh osôb je povinný sa ním riadiť. V prípade porušenia
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pravidiel Školského poriadku bude podľa miery závažnosti vyvodená zodpovednosť
s možnosťou prijatia sankcií, na ktorých udelenie bude dotknutá osoba vopred upozornená.
3. So školským poriadkom sú preukázateľným spôsobom (vlastnoručným podpisom na
podpisovom hárku, ktorý tvorí prílohu školského poriadku) oboznámení všetci zamestnanci
MŠ. Podpisový hárok je súčasťou každej zmeny Školského poriadku vykonanej formou
dodatku.
4. Tento Školský poriadok možno meniť len prostredníctvom príslušných dodatkov,
ktoré sú číslované v chronologickom poradí podľa vydania a pred ich vydaním sú
prerokované v rade školy a v pedagogickej rade.
5. Školský poriadok je zverejnený k nahliadnutiu na verejne prístupnom mieste v MŠ a
na webe MŠ.
Derogačná klauzula
Platnosť Školského poriadku školy vydaného 27.06.2017 končí dňom nadobudnutia účinnosti
nového Školského poriadku.
Tento nový Školský poriadok školy nadobúda účinnosť dňom jeho vydania riaditeľkou MŠ.

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so :
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- dohovor o právach dieťaťa (oznámenie FMZV č. 104/1991 Zb.) Dostupné z:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacnestredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf
- dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dostupné z:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomocpodpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
- zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania
- zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmenea
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- - vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR
č.308/2009 Z. z. o materskej škole a vyhlášky č. 438/2020 Z.z. dostupné z: https://www.slovlex.sk/static/pdf/2008/306/ZZ_2008_306_20210101.pdf
- zriaďovacia listina materskej školy Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto
- metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu
škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri
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evidencii nebezpečných udalostí, dostupné z: https://www.minedu.sk/metodicke-usmerneniec-42009-r.z.11-februara-2009-k-zavedeniu-jednotneho-postupu-skol-skolskych-zariadenia-avysokych-skol-pri-vzniku-registrovaneho-skolskeho-urazu-a-pri-evidencii-nebezpecnychudalosti/
- pracovný poriadok materskej školy, dostupné z: https://www.mspa.sk/source/Pracovný
poriadok.pdf
- platné všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťana
plnenie povinnej školskej dochádzky
- pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských
zariadení
- zákonom č.311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- zákonom č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov,
- zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- manuál Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho stavu účinného od
1. januára 2021). 60 strán. Materiál MŠVVaŠ SR, ktorý je schválený pod číslom
2021/9804:1-A2110. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/19433.pdf
- Vypracovanie školského poriadku v materskej škole. Materiál MŠVVaŠ SR, ktorý je
schválený pod číslom 2016-15223/19692:1-10A0. úprava materiálu podľa právneho stavu
platného od 01.01.2021 je schválená pod číslom: 2021/9805:1-A2110. Dostupné z:
https://www.minedu.sk/data/att/19514.pdf

V Košiciach, dňa .....................
Dana Harvanová,
riaditeľka materskej školy
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Príloha č. 1 k Školskému poriadku Materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré
Mesto

Školský poriadok Materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto,
bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa................................, čo
členovia potvrdzujú svojim podpisom:
P.č.

Titul, meno a priezvisko

IČO: 35540508
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Podpis
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Príloha č. 2 k Školskému poriadku Materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré
Mesto
Školský poriadok Materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré
Mesto, bol prerokovaný v Rade školy pri MŠ Park Angelinum 7, Košice
– Staré Mesto, dňa: ..............................................................

Podpis predsedu Rady školy: ....................................................................
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Príloha č. 3 k Školskému poriadku Materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré
Mesto
So školským poriadkom boli oboznámení nepedagogickí zamestnanci na
prevádzkovej porade dňa......................................, čo potvrdzujú svojim
podpisom:
P.č.

meno a priezvisko

IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 3929 9554

Podpis
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Príloha č. 4
Podpisový hárok pre školský rok 2021/2022 – 1. TRIEDA
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským
poriadkom a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu.
MENO DIEŤAŤA

MENO ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 3929 9554

PODPIS ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

Telefón: 055/6336738; 00421 903 444 833
web stránka: www.mspa.sk
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Príloha č. 5
Podpisový hárok pre školský rok 2021/2022 – 2. TRIEDA
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským
poriadkom a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu.
MENO DIEŤAŤA

MENO ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
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PODPIS ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

Telefón: 055/6336738; 00421 903 444 833
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Príloha č. 6
Podpisový hárok pre školský rok 2021/2022 – 3. TRIEDA
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským
poriadkom a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu.
MENO DIEŤAŤA

MENO ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 3929 9554

PODPIS ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

Telefón: 055/6336738; 00421 903 444 833
web stránka: www.mspa.sk
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Príloha č. 7
Podpisový hárok pre školský rok 2021/2022 – 4. TRIEDA
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským
poriadkom a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu.
MENO DIEŤAŤA

MENO ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
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PODPIS ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

Telefón: 055/6336738; 00421 903 444 833
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Príloha č. 8
Podpisový hárok pre školský rok 2021/2022 – 5. TRIEDA
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským
poriadkom a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu.
MENO DIEŤAŤA

MENO ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 3929 9554

PODPIS ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU

Telefón: 055/6336738; 00421 903 444 833
web stránka: www.mspa.sk
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