
1 

 

  MATERSKÁ ŠKOLA LINZBOTHOVA 18,  821 06 BRATISLAVA 

             (s elokovanými pracoviskami  na Latorickej 2 a Dudvážskej 4  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š k o l s k ý    p o r i a d o k 
 

 

Školský  rok  2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetová adresa: mslinzbothova.edupage.org 

                                  

 

Telefónne čísla: MŠ Linzbothova: 02/45243869, 0911 850 413, 

                          Elokované pracovisko na Dudvážskej: 0911 058 413, 

                          Elokované pracovisko na Latorickej 2:  0911 048 413 

                          Riaditeľka: 0911 861 413 

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Eva Elexová:    eva.elexova@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:eva.elexova@gmail.com


2 

 

 

1. Školský poriadok obsahuje: 

 

 

Časť I. 

 Úvodné ustanovenia školského poriadku 

Časť II. 

 Článok  1  Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov 

 Článok  2  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 

 Článok  3  Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 Článok  4  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich  

                             ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo  

                             násilím 

 Článok 5  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy 

Dodatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ČASŤ I. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Riaditeľka materskej školy v súlade § 153 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Podunajské Biskupice – mestská časť Bratislavy vydáva školský 

poriadok po prerokovaní s radou školy a v pedagogickej rade. Školský poriadok upravuje 

najmä podrobnosti o  

• výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách, 

• prevádzke a vnútornom režime materskej školy,  

• podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred     

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

• podmienkami nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne  

zriaďovateľ. 

 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so: 

 

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

       zákonov  

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o doplnení niektorých zákonov  

- vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o 

materskej škole  

- zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- vyhláška č. 205/2008 Z. z. o škole v prírode 

- Všeobecne záväzným nariadením MiÚ Podunajské Biskupice – č. 5/2021 

 

Školský poriadok je súhrn noriem a spolužitia kolektívu pedagogických a ostatných 

zamestnancov, detí a rodičov. Uplatňovanie dohodnutých pravidiel prispieva k napĺňaniu 

poslaniu školy, správnemu využívaniu pracovného času, k efektívnemu rozdeleniu úloh, 

pomáha predchádzať školským a pracovným úrazom. Dôsledné plnenie týchto zásad v 

praktickom živote utvára dobre predpoklady na pokojnú prácu, príjemné prostredie a pohodu 

v našej škole.  

Školský poriadok školy je verejne prístupný v každej triede a webovom sídle materskej školy 
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Článok 2 

 

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

Odsek 1 Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 

a)    Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a 

školského zákona. 

b)    Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do 

šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na 

predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho 

vzdelávania povinné. 

c)    Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia 

(ďalej len „zákonný zástupca“) spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti“). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o 

aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti 

absolvovať predprimárne vzdelávanie. 

d)   Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,  

- vyjadrenie príslušného zariadenia- centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie ,  

- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

e)    Zákonný zástupca môže podať žiadosť: 

- osobne,  

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, 

 - e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.  

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť 

aj prostredníctvom:  

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy  

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým 

podpisom. 

f) Žiadosť podpisujú obidvaja rodičia.  

g) Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy má riaditeľka materskej školy 

podľa 

h)  Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy má riaditeľka materskej 

školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa 

a právnu formu. Vzhľadom na to, že od 1. januára 2021 riaditelia materských škôl zriadených 
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obcou alebo okresným úradom v sídle kraja rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je 

„reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o 

prijatí. 

i)  Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy 

rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v 

ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.  

j)  Žiadosť sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Riaditeľ materskej školy po dohode so 

zriaďovateľom určí konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí pre nasledujúci 

školský rok. Termín môže byť určený v rozsahu jedného aj viacerých dní, v závislosti od 

veľkosti materskej školy.  

k)  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými 

možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. 

l)   Na predprimárne vzdelávanie:  

- sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,  

- výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. 

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 školského zákona s 

účinnosťou od 1. januára 2021 nasledovne:  

- 20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky,  

- 21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov,  

- 22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,  

- 21 v triede pre deti vo veku tri roky až šesť rokov. 

Prijatie vyššieho počtu detí na triedu, ako je určené v § 28 ods. 9 školského zákona, je 

ustanovené len ako možnosť a nie ako povinnosť riaditeľa. Riaditeľ materskej školy môže 

prijať vyšší počet detí do triedy len o tri deti, čo je zárukou, že sa do konkrétnych tried 

neprijme neobmedzene vysoký počet detí.  

Riaditeľ materskej školy môže o prijatí vyššieho počtu detí rozhodnúť iba v prípadoch 

ustanovených v § 28 ods. 10 školského zákona:  

- pri zmene trvalého pobytu dieťaťa – aby sa umožnilo pri presťahovaní sa rodiny 

počas školského roku zabezpečiť najmä plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole aj v mieste nového bydliska, 

- pri zaradení dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v 

materskej škole – ide len o dočasné prijatie vyššieho počtu detí, ktoré sa skončí po 

uplynutí adaptačného alebo diagnostického pobytu predmetného dieťaťa,  

- pri pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole – s 

cieľom vytvoriť možnosť, aby dieťa, ktorého rodičia sa „na poslednú chvíľu“ rozhodli 

požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, mohlo 

pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v pôvodnej materskej 

škole,  

- pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej 

škole – najmä vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 

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

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

tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to 

kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod  a termín 
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preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci 

riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne 

nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. 

 

Odsek 2 Povinné predprimárne vzdelávanie 

2.1 Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane): 

- dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,  

- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou 

individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona, 

- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 

3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie 

formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,  

- nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako 

dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,  

- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti 

dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, 

t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.  

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadu 

uvedeného v § 28a ods. 3 školského zákona. 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania 

v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; 

tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj 

v čase školských prázdnin. 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý 

pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú 

školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Len v 

spádovej materskej škole má takéto dieťa garantované prijatie, ak sa pre ňu zákonný zástupca 

rozhodne. 

Ak sa dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a má novú 

adresu trvalého pobytu, materská škola, do ktorej „patrí“ podľa trvalého pobytu, sa stáva jeho 

spádovou materskou školou, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Do tejto 

materskej školy musí byť dieťa prijaté, ak to dovoľujú jej kapacitné možnosti. Ak sa zákonný 

zástupca rozhodne po presťahovaní vybrať pre svoje dieťa inú materskú školu, ako je jeho 

spádová materská škola podľa novej adresy trvalého pobytu, o jeho prijatí rozhoduje riaditeľ 

tejto vybratej materskej školy s ohľadom na aktuálne kapacitné možnosti danej materskej 

školy. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné, prijaté, je povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy 

podľa miesta trvalého pobytu daného dieťaťa. 
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Ak sa zákonný zástupca rozhodne, že dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

prihlási do inej materskej školy, ako je tá, ktorú jeho dieťa navštevovalo pred začiatkom 

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, v ním vybranej materskej škole požiada o 

prijatie svojho dieťaťa. K tejto žiadosti priloží aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od 

všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak 

pôjde o dieťa so ŠVVP, k žiadosti o prijatie priloží nielen potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa ale 

aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporúčanie môže byť aj súčasťou potvrdenia o 

zdravotnej spôsobilosti). 

 

Odsek 3 Dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 

- Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ 

materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o 

pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  

- Ak má materská škola pochybnosť o školskej spôsobilosti dieťaťa plniaceho povinné 

predprimárne vzdelávanie, vyžaduje sa jej úzka spolupráca so zákonnými zástupcami. 

Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ 

materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej 

školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a 

ods. 3 školského zákona vždy predloženie:  

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a  

- informovaného súhlas zákonného zástupcu.  

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. 

f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho 

vzdelávania a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa. Ak pôjde o dieťa, 

ktoré v príslušnom školskom roku navštevuje materskú školu a jeho zákonný zástupca sa 

rozhodne, že ešte v priebehu tohto školského roka (napr. v apríli alebo máji) „zmení“ 

materskú školu, a v „novej“ materskej školy má dieťa zároveň od nasledujúceho školského 

roka aj pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, takéto dieťa musí byť 

najskôr v priebehu príslušného školského roka do „novej“ materskej školy prijaté na základe 

žiadosti.  

Zákonný zástupca riaditeľovi tejto „novej“ materskej školy predloží aj:  

- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a  

- informovaný súhlas zákonného zástupcu, aby riaditeľ príslušnej materskej školy vedel, že do 

materskej školy prijíma na zostávajúcu časť školského roka dieťa, ktoré by malo od 

nasledujúceho školského roka pokračovať aj v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 

V tomto prípade riaditeľ „novej“ materskej školy, ak má v materskej škole voľnú kapacitu, 

vydá dve rozhodnutia:  

- ešte v priebehu príslušného školského roka vydá rozhodnutie o prijatí do materskej 

školy, v ktorej dokončí predprimárne vzdelávanie v tomto školskom roku (podľa § 5 

ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.), a 
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- následne v priebehu toho istého školského roka (aj s časovým odstupom niekoľkých 

dní alebo týždňov) vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho 

vzdelávania podľa § 5 18 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. od nasledujúceho 

školského roka a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa. 

 Ak pôjde o dieťa už pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v niektorej 

materskej škole a zákonný zástupca sa na základe objektívnych alebo subjektívnych dôvodov 

rozhodne vybrať pre svoje dieťa inú materskú školu, riaditeľ „novej“ materskej školy, ktorú 

pre svoje dieťa vybral zákonný zástupca rozhodne o prijatí tohto dieťaťa do materskej školy. 

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ „novej“ 

materskej školy nevydáva, pretože o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania už právoplatne rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo 

predtým; skutočnosť, že dané dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania zaznamená v osobnom spise dieťaťa. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, 

začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok 

veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

Ak sa u dieťaťa plniaceho povinnú školskú dochádzku objavia problémy, ktoré nasvedčujú, že 

nezvláda nároky kladené v bežnej základnej škole, bude sa o jeho ďalšom vzdelávaní 

rozhodovať s využitím ustanovenia § 108 odst. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. a dieťa buď bude 

pokračovať v plnení PŠD v bežnej ZŠ, alebo ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

príp. v špeciálnej ZŠ. 

 

Odsek 4 Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku 

veku 

a) V § 28a ods. 5 školského zákona sa ustanovila aj možnosť, že zákonný zástupca môže 

riaditeľa materskej školy požiadať, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie 

prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta.  

b) Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu 

mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s 

vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej 

školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 

školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné 

vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a 

absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. 

c) Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej materskej škole už absolvuje predprimárne 

vzdelávanie, zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa 

o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením 

piateho roku veku najneskôr do 31. augusta daného roku a riaditeľovi predloží:  

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Po predložení uvedených súhlasných vyjadrení riaditeľ materskej školy zaznamená 

skutočnosť, že dané dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim 

povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti 

nevydáva žiadne rozhodnutie. 
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Odsek 5 Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné 

Školským zákonom sa ustanovilo, že povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť 

nielen „inštitucionálnou“ formou, teda formou pravidelného denného dochádzania do 

materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, ale aj inou, 

individuálnou formou.  

Individuálne (predprimárne) vzdelávanie sa chápe ako ekvivalent plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania realizovaného inštitucionalizovanou formou povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení 

SR.  

Dieťa pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho vzdelávania 

neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej školy.  

Podľa § 28b ods. 2 školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže povinné 

predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:  

- zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej 

materskej škole (nejde ale o dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona), 

- zákonný zástupca o to požiada materskú školu.  

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho 

vzdelávania dieťaťa, musí:  

- byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku 

nenavštevovalo materskú školu) alebo 

- už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre 

neho predprimárne vzdelávanie stane povinným). 

Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú 

školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k 

žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 

28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda „zo zdravotných dôvodov“, bude zabezpečovať 

kmeňová materská škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. 

Učiteľ, ktorý bude personálne zabezpečovať individuálne (predprimárne) vzdelávanie dieťaťa 

podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, na konci polroku príslušného školského roku 

predloží riaditeľovi kmeňovej školy písomnú správu o individuálnom (predprimárnom) 

vzdelávaní daného dieťaťa.  

Ak pôjde o dieťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona, žiadosť zákonného zástupcu 

o povolenie individuálneho vzdelávania musí obsahovať:  

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,  

b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť, 

c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, 

d) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie 

dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení 

kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4 § 28b školského zákona,  

e) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa. 
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Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského 

zákona znáša zákonný zástupca.  

Predprimárne vzdelávanie tohto dieťaťa zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa 

prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie.  

Kmeňová materská škola, podľa § 28b ods. 6 školského zákona, v spolupráci so zákonným 

zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa 

odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca 

zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť 

účasť dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej 

materskej škole v priebehu mesiaca marec; kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či 

sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania.  

Pri posudzovaní plnenia obsahu individuálneho vzdelávania budú materské školy vychádzať z 

obsahu individuálneho vzdelávania, ktorý danému dieťaťu určili.  

Môžu pritom využiť dostupné pracovné listy, pracovné zošity alebo iné dostupné metodické 

materiály, ako aj publikácie:  Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a 

obsahom. 

Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona 

riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší:  

- na žiadosť zákonného zástupcu,  

- na základe odôvodného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne 

vzdelávanie dieťaťa,  

- na návrh hlavného školského inšpektora alebo  

- ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania. V prípadoch uvedených v § 28b ods. 8 

písm. c) a d) školského zákona sa konanie vo veci zrušenia individuálneho 

(predprimárneho) vzdelávania začína na podnet riaditeľa kmeňovej materskej školy.  

Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania 

do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej 

školy.  

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný 

účinok, teda je vykonateľné aj v prípade podania opravného prostriedku. 

 

Odsek 6 Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo 

zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie 

Zákonný zástupca, ak pôjde o dieťa, ktoré síce dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku 

v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až 

do pominutia dôvodov, môže požiadať riaditeľa spádovej materskej školy podľa § 59a ods. 1 

školského zákona o oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti podľa 

§ 28a ods. 6 školského zákona priloží:  

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a  

- písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými súhlasmi podľa § 28a 

ods. 6 školského zákona riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona 
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č. 596/2003 Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo 

zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.  

Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej 

školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje 

žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia 

dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu. 

 

Odsek 7 Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho 

vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. 

považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže 

vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa 

zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“).  

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť 

obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) 

konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania.  

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad 

práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona 

č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu. Vecne príslušný úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a 

príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená osoba (t. j. zákonný zástupca dieťaťa) dbá o 

riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa., najskôr však 

po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného 

príjemcu. 

 

Odsek 8 Adaptačný a diagnostický pobyt 

 

Riaditeľ materskej školy vo vzťahu k adaptačnému a diagnostickému pobytu má možnosť:  

- vydať rozhodnutie o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt, podľa § 5 ods. 

14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. alebo 

 - vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 

596/2003 Z. z a v tomto rozhodnutí, podľa § 59 ods. 8 školského zákona určiť adaptačný 

pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa. 

a) Adaptačný pobyt sa vzťahuje najmä na deti, ktoré nemajú ŠVVP, u ktorých je 

predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na 

aké sú zvyknuté z domu (nemusí ísť len o deti napr. 3-ročné, lebo častokrát majú 

adaptačné problémy aj deti napr. 5-ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti 

jeho blízkych).  
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b) Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných 

zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.  

c) Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu začne dieťa navštevovať materskú školu 

pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie alebo na 

poldennú výchovu a vzdelávanie (ako je uvedené v rozhodnutí).  

d) Podľa § 59 ods. 8 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri 

mesiace; adaptačný pobyt nemožno predlžovať. 

e) V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ materskej školy podľa 

§ 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z., po predchádzajúcom písomnom 

upozornení na túto možnosť, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej 

školy, ale len ak nepôjde o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 

 

Diagnostický pobyt sa vzťahuje na deti, ktoré majú zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie diagnostikované ŠVVP. 

a) Diagnostický pobyt dieťaťa v „bežnej“ materskej škole podľa § 59 ods. 8 školského 

zákona nesmie byť dlhší ako tri mesiace.  

b) Ak obdobie troch mesiacov diagnostického pobytu nebude postačujúce na ukončenie 

diagnostiky dieťaťa, riaditeľ na základe novej žiadosti, ku ktorej zákonní zástupcovia 

predložia všetky vyjadrenia požadované podľa § 59 ods. 5 školského zákona, buď opäť 

príjme dieťa len na diagnostický pobyt podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. 

z., alebo dieťa prijme podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a v tomto 

rozhodnutí zároveň určí diagnostický pobyt podľa § 59 ods. 8 školského zákona. 

 

Odsek 9 Prerušenie dochádzky dieťaťa 

 

a) Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy môže vydať riaditeľ 

materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. od. 1. januára 2020 

aj bez predchádzajúcej žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú existovať dôvody, 

teda aj v čase pred uplynutím adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu dieťaťa.  

b) Ak pôjde o zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo iné 

dôvody zo strany zákonného zástupcu, vtedy riaditeľ materskej školy rozhodne o 

prerušení dochádzky dieťaťa aj na základe žiadosti zákonného zástupcu.  

c) Ak nastanú dôvody, pre ktoré z rozhodnutia riaditeľa materskej školy bude potrebné na 

určité obdobie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy, tak riaditeľ materskej 

školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu na túto možnosť, 

vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky daného dieťaťa v termíne od – do (uvedie 

konkrétne dátumy).  

d) Vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy sa vytvára 

priestor na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky, na absolvovanie 

indikovaných odborných vyšetrení, na ukončenie špeciálnopedagogickej diagnostiky atď.  

e) Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa je často „predstupňom“ pred vydaním 

rozhodnutia o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné 

predprimárne vzdelávanie.  
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f) Zákonný zástupca má v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím termínu, dokedy 

má jeho dieťa prerušenú dochádzku, napr.: najneskôr dva týždne pred uplynutím času 

písomne oznámil riaditeľovi materskej školy, či jeho dieťa bude po uplynutí tohto času 

pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. 

g) V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy 

môže riaditeľ materskej školy na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do 

materskej školy, prijať iné dieťa, pričom v rozhodnutí o prijatí uvedie, že toto dieťa 

prijíma na čas od DD. MM. RRRR do DD. MM. RRRR. Čas „do“ musí byť totožný s 

časom prerušenia dochádzky iného dieťaťa, uvedeným na rozhodnutí o prerušení jeho 

dochádzky do materskej školy. 

h) Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia 

dochádzky iného dieťaťa, v prípade, ak má zákonný zástupca naďalej záujem o to, aby 

jeho dieťa navštevovalo materskú školu, má v dostatočnom časovom predstihu (napr.: 

najneskôr dva týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí 

počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa do materskej školy) podať novú žiadosť o 

prijatie dieťaťa do materskej školy a spolu s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúce aj údaj o povinnom 

očkovaní. 

Odsek 10 Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania 

a) Rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania nemožno, ak ide o 

dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné aj v prípade, ak pôjde o 

pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

b) Riaditeľ materskej školy o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak 

nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, rozhodne až po predchádzajúcom 

písomnom upozornení zákonného zástupcu, napríklad, ak:  

- zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho 

vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom,  

- zákonný zástupca neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej 

spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných 

skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a 

ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,  

- zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 

majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí 

zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,  

- zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do 

materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťa podľa § 108 ods. 1 

školského zákona,  
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- predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti 

a dorast alebo lekár špecialista,  

- predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie 

výchovného poradenstva a prevencie.  

 

 

 

Odsek 11 Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-zdelávacími potrebami   

              (ďalej len „ŠVVP“) 

Podľa § 2 písm. i) školského zákona sa špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou rozumie 

„požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a 

vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo 

jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj 

schopností alebo osobnosti dieťaťa a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti.“ 

Za dieťa so ŠVVP môže považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí 

umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deťmi so 

ŠVVP sú deti:  

- so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú deti:  

a) so zdravotným postihnutím, t. j deti s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, 

zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným 

postihnutím,  

b) deti choré alebo zdravotne oslabené,  

c) deti s vývinovými poruchami,  

d) deti s poruchami správania,  

- zo sociálne znevýhodneného prostredia a  

- s nadaním.  

Prijímanie detí so ŠVVP do „bežnej“ materskej školy je možné, avšak školský zákon to 

neustanovuje ako povinnosť.  

Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí 

zvážiť:  

- či má vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.) na 

prijatie tohoto dieťaťa alebo  

- bude schopný tieto podmienky dodatočne, v spolupráci so zriaďovateľom, vytvoriť po 

prijatí takéhoto dieťaťa. 
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Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so ŠVVP podľa § 28 ods. 12 školského zákona môže byť 

znížený (ale v závislosti od druhu a stupňa postihnutia ani nemusí) najviac o dve za každé 

dieťa so ŠVVP. Maximálny počet detí so ŠVVP zaradených v jednej triede „bežnej“ 

materskej školy sú dve.  

Z hľadiska prijímania detí so ŠVVP do materskej školy sú dôležité aj ustanovenia § 145 ods. 

1 a 2 školského zákona, v ktorých sa uvádza, že práva ustanovené školským zákonom sa 

zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní 

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. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského 

zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať 

na škodu druhého dieťaťa. 

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a  

- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z 

odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú 

prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP: 

- do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v 

špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo  

- do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným 

znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu). 

Postup a procedúry prijímania: 

a) prijať dieťa so ŠVVP len na diagnostický pobyt15) podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona 

č. 596/2003 Z. z. alebo- 596/2003 Z. z. a v ňom zároveň určiť diagnostický pobyt 

podľa § 59 ods. 8 školského zákona 

b) spolu s rozhodnutím poskytnúť zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o 

tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa 

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

výchovy a vzdelávania dieťaťa [§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona], 

c) informovať zákonných zástupcov o tom, že ak nebudú materskú školu 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 pristúpia k vydaniu rozhodnutia:  

- o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z podnetu riaditeľa materskej 

školy, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie alebo 

 - o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné 

predprimárne vzdelávanie z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na 

svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), 
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poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného 

znevýhodnenia. 

d) Všetka komunikácia s takýmito rodičmi bude zaznamenaná písomne a riadne   

evidovaná, prihliadajúc na  ochranu seba, učiteľky a samozrejme všetkých detí, ktoré 

navštevujú MŠ. 

 

 

 

Článok 3 

 

PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Odsek 1  Charakteristika materskej školy 

 

Zriaďovateľom MŠ Linzbothova 18 je MÚ Bratislava – Podunajské Biskupice. 

Materská škola je samostatným právnym subjektom s 10. triedami, so 4 elokovanými triedami 

na Latorickej 2 a Dudvážskej 4. Materská škola poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu 

starostlivosť deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej 

dochádzky a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 

MŠ Linzbothova 

Prevádzku MŠ a VVČ zabezpečuje 21 pedagogických, 6 prevádzkových 

zamestnancov, 6 zamestnancov školského stravovania a 2 ekonomické zamestnankyne. 

MŠ je umiestnená v účelovej dvojpodlažnej budove. Hospodársky pavilion 

 s kuchyňou a príslušnými skladmi a sociálnymi priestormi, kanceláriou vedúcej ŠJ, jedálňou, 

príslušnými skladmi všeobecného materiálu spolu so školskou jedálňou, výmeníkovou 

stanicou a práčovňou, ktoré sú na prízemí, rozdeľujú budovu na dve časti. 

Prízemie jednej časti tvorí vstupná hala, vestibul, dve triedy s príslušnými priestormi, 

miestnosť pre prevádzkový personal, kancelária mzdovej účtovníčky, zborovňa, sociálne 

zariadenie, šatňa učiteliek a druhá vstupná hala vedúca zo strany školského dvora, ktorá sa z 

bezpečnostných dôvodov pre rodičovskú verejnosť nevyužíva. Na poschodí sa nachádzajú 

dve triedy s príslušenstvom, riaditeľňa, telocvičňa s kabinetom a kancelária zástupkyne so 

sociálnym zariadením. 

Na prízemí druhej časti budovy sú štyri triedy s umývarkami a dve spálne, štyri šatne 

dva kabinety, 2x sociálne zariadenie pre prevádzkový personal, sklad CO a spojovacia 

chodba. Na poschodí sú dve triedy s príslušnými priestormi a terasou, dve šatne + kabinet. Z 

niektorých tried nachádzajúcich sa na prízemí je možný východ na terasu a do školskej 

záhrady. 

Obidve časti budovy spája atrium so zeleňou. Školská záhrada je priestranná s 

trávnatou plochou, kríkmi, stromami, pieskoviskami, náradím pre pohybové aktivity detí a 

záhradným domčekom na odkladanie hračiek a náradia k údržbe školskej záhrady. 
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Elokované pracovisko (ďalej len EP) na Dudvážskej 4 

            Prevádzku zabezpečuje 8 pedagogických, 2 prevádzkové a 2 zamestnankyne 

školského stravovania. 

EP je umiestnené v prízemnej  budove pavilónového typu. V každom pavilone sa nachádzajú 

2 triedy. Každá trieda má samostatný vstup, šatňu pre deti, učiteľky, umývarku, sociálne 

zariadenie. Vedľa triedy sa nachádza spálňa. 

Miestnosti sú prepojené spoločnou chodbou, z ktorej je vstup do triedy určenej pre krúžkovú 

činnosť-izolačná miestnosť – a skladu učebných pomôcok. Na konci chodby je jedáleň, 

školská kuchyňa s príslušenstvom a práčovňa. Bočnou chodbou je prepojená zborovňa – 

miestnosť pre zástupkyňu, kancelária vedúcej školskej jedálne a sociálne zariadenie.  

Budova MŠ je umiestnená v strede záhrady s množstvom stromov, kríkov, 2 

pieskovísk a náradím pre pohybové aktivity detí. Súčasťou záhrady je domček na odkladanie 

hračiek a náradia k údržbe záhrady. 

 

Elokované pracovisko na Latorickej 2 

            Prevádzku zabezpečuje 8 pedagogických, 2 prevádzkové a 3 zamestnankyne 

školského stravovania. 

EP je umiestnené v účelovej prízemnej budove pavilónového typu. V každom 

pavilone sa nachádzajú 2 triedy s príslušnými triedami – spálne, šatne detí, kabinety učebných 

pomôcok a sociálne zariadenie. Miestnosti sú prepojené spoločnými chodbami. Na opačnom 

konci chodby je kuchyňa, sklady potravín so strojmi a zariadením pre prípravu jedla. Na 

pravej strane chodby je práčovňa s mangľovňou a kancelária vedúcej ŠJ. Na ľavej strane je 

chodba vedúca do zborovne, kancelárie zastup. a soc. zariadenie. 

Súčasťou EP je areál školskej záhrady s 2–mi pieskoviskami, telovýchovným 

zariadením a záhradným domčekom na odkladanie hračiek a náradia k údržbe školskej 

záhrady. 

 

 

Odsek 2 Prevádzka materskej školy 

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.30 hod. do 17.00 hod. 

Riaditeľka MŠ – právneho subjektu: Mgr. Eva Elexová 

Konzultačné hodiny: od 8,00 – 15,00 hod. na základe telefonického dohovoru o stretnutí. 

Telefonický kontakt: 0911 861 413, 0911850413. 

Zástupkyňa pre MŠ Linzbothova: Slava Vaškovičová, tel. kontakt: 0911 850 413. 

Vedúca metodického združenia: Bc. Katarína Gotzmannová 

Kontaktná osoba na Dudvážskej 4: Eva Bacíková, tel. konakt: 0911 058 413. 

Kontaktná osoba na Latorickej 2: Renáta Klčová, tel. kontakt: 0911 048 413. 

Vedúca školského stravovania pre MŠ Linzbothova: Iveta Vargová, 

tel. kontakt: 02/ 45258123 na Latorickej 2 a na Dudvážskej 4: Natália Kvak. 

Konzultačné hodiny spravidla do 15,00 hod. 

Mzdová účtovníčka pre právny subjekt: Miroslava Murtíniová, tel. kontakt: 0911 850 413. 
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Prevádzka MŠ bola prerokovaná so zákonnými zástupcami na plenárnej schôdzi 

rodičovského združenia a odsúhlasená MČ Bratislava - Podunajské Biskupice. 

Prerušenie prevádzky počas školských prázdnin na návrh riaditeľky so súhlasom 

zriaďovateľa sa uskutoční s ohľadom na efektivitu prevádzkových nákladov podľa počtu 

záväzne prihlásených detí po prerokovaní s rodičmi. 

V čase letných prázdnin je prevádzka v materskej škole prerušená na štyri týždne v 

mesiaci august. V časti tohto obdobia vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie 

a dezinfekciu priestorov, v časti čerpajú dovolenku. Pedagogickí zamestnanci podľa plánu 

čerpajú dovolenku. 

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom dva mesiace vopred. Počas prázdnin 

do tried materskej školy budú zaradené deti len v odôvodnených prípadoch. 

Pri nízkej dochádzke z dôvodu chorobnosti detí aj učiteliek môže riaditeľka rozhodnúť 

o spojení tried. Deťom bude zabezpečený edukačný proces v heterogénnej triede s počtom 

najviac do 24 detí. Zákonní zástupcovia budú spravidla dopredu upozornení na túto 

organizačnú zmenu. 

 Prevádzku materskej školy určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami 

a so súhlasom zriaďovateľa.  

 

Odsek 3 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 

 

a) Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je 

povinný oznámiť MŠ príčinu jeho neprítomnosti: 

- choroba 

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do MŠ 

- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ pri príznakoch ochorenia 

počas dňa 

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky 

- mimoriadne udalosti v rodine 

b) Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá 

dlhšie ako tri dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca 

potvrdenie od lekára. Potvrdenie v zmysle s § 144 ods.10 zákona č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) slúži len ako ospravedlnenie neprítomnosti  

dieťaťa na výchove a vzdelávaní v MŠ z dôvodu ochorenia. 

Skôr uvedené znamená, že: 

- ak dieťa nepríde do MŠ tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zákonný 

zástupca, 

- ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia 

vyžadujúceho lekárske ošetrenie, riaditeľ MŠ požaduje od zákonného zástupcu 

potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu 

c) Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas 

napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do   

materskej školy rodič predkladá písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie 

ako jeden deň. 
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d) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže 

minister školstva, vedy, výskumu a športu tento počet dní upraviť podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie. 

e) Písomné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca aj pri prvom vstupe dieťaťa do 

materskej školy (§24 ods.8 zákona č.355/2007 Z.z.). 

f) Povinnosťou rodiča je oznámiť pedagogickému zamestnancovi zmenu zdravotného 

stavu dieťaťa oproti predchádzajúcemu dňu (teplota, kašeľ, žalúdočné ťažkosti), 

zmenu zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotné problémy alebo iné 

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

g) Podľa §24 ods.9 zákona č.355/2007 Z.z. materská škola je povinná: 

- zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do MŠ,    

             zisťovala službukonajúca učiteľka pre prijatím dieťaťa do MŠ (ranný filter) 

- zabezpečiť, aby službukonajúca učiteľka prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na 

základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúciim lekárom 

- zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, dočasný dohľad nad ním a informovanie 

zákonného zástupcu. 

h) Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak: 

 - má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),  

- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,  

- mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,  

- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami, 

 - má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ, telesnú teplotu nad    

   37,5°C 

 Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od zákonného zástupcu prevezme.  

i) Po chorobe môže dieťa nastúpiť do materskej školy aj v prípade, že má jednoduchú 

(priesvitnú) nádchu, občasný suchý dráždivý kašeľ aj ak u neho pretrváva občasný vlhký 

kašeľ, najmä pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne).  

 

Odsek 4 Preberanie detí  

 

a) Dieťa od rodičov preberá učiteľka spravidla do 8:00 hod., učiteľka za dieťa zodpovedá 

od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi, zvyčajne po 15:00 hod. alebo písomne 

splnomocnenej osobe staršej ako 10 rokov alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda.  

b) Preberanie detí medzi učiteľkami je zabezpečené na základe písomnej informácie o 

počte a menách detí, v dokumentácii na to určenej.  

c) Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie detí z materskej 

školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom 

roku.  

d) Na školskom dvore sa popoludní rodič s dieťaťom nezdržuje medzi ostatnými deťmi, 

ktoré sú ešte pod dozorom učiteľky. 

e) Ak si rodič dieťa neprevezme v čase prevádzky materskej školy, t.j. do 17:00, je 

učiteľka povinná postupovať nasledovne:  

- kontaktuje telefonicky rodiča, resp. zákonného zástupcu, 
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- ak zákonného zástupcu nie je možné zastihnúť, prípadne nemôže pre dieťa 

prísť, kontaktuje splnomocnené osoby na preberanie dieťaťa z MŠ, 

- ak splnomocnené osoby nie je možné zastihnúť, prípadne nemôžu prísť dieťa 

prebrať, kontaktuje príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré 

okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

f) V prípade, ak má učiteľka podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa 

pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných latok, 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 kuratele informovať o tejto skutočnosti 

príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 

 

Odsek 5 Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu (v zmysle § 28 ods.3 

zákona Ministerstva školstva a vedy SR č.245/2008 Z.z.). 

  

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením. (vid. VZN  Mestská časť Bratislava – Podunajské 

Biskupice, č. 5/2019). Zákonný zástupca uhrádza príspevok vo výške 30 € za mesiac. 

Základná výška príspevku na druhé dieťa sa znižuje o 5 € a základná výška príspevku 

na tretie dieťa sa znižuje o 10 €. 

Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.   

  

Zákonný zástupca túto čiastku uhradí do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

prostredníctvom internetbankingu alebo cez aplikáciu edupage na príjmový účet   materskej 

školy č.2624705809/1100 s prideleným variabilným symbolom. 

Príspevok možno uhradiť vopred aj na dlhšie obdobie. 

  

V zmysle § 28 ods. 7 zákona  Ministerstva školstva a vedy SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní sa príspevok neuhrádza za dieťa:  

a)  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi, (zákon č. 

599/2003Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnená niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov).  

c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov   preukázateľným spôsobom. 
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       Z dôvodu neuhradenia príspevkov za materskú školu a školskú jedáleň, bude 

rodič/zákonný zástupca 2x ústne upozornený, tretí krát písomne upozornený a na štvrtý krát 

riaditeľka rozhodne o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

  

      Príspevok v materskej škole 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,   

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). 

 

Odsek 6 Úhrada poplatkov za stravu 

 

       Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa cez 

aplikáciu JEDÁLEŃ (Ľubomír Gašparik) alebo cez stránku www.eskoly.sk do 1. 

kalendárneho dňa v mesiaci. Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa, triedu, ktorú 

navštevuje a mesiac, za ktorý sa úhrada realizuje. Tieto údaje sú nutné z dôvodu identifikácie 

platby. 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: desiata -   0,38 € 

                                                                                          obed -  0,90 € 

                 .                                                                   olovrant -  0,26 € 

                                                                                         spolu - 1,54 € 

Výšku príspevku na režijné náklady v MŠ zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne 

záväzným nariadením (vid. VZN Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, č. 8/2012). 

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na réžiu vo výške 10 Eur paušálne za mesiac. 

Režijný príspevok je nevratný. Každé dieťa, ktoré odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, 

uhrádza režijný príspevok. 

Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov, ktorým je umožnená 

donáška hotového jedla do školskej jedálne. 

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej 

činnosti v materskej škole z poskytovania stravy v školskej jedálni. 

  

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7:30 hod. v ten deň cez aplikáciu 

JEDÁLEŇ. 

 

Šeky na nasledujúci mesiac sa vydávajú posledný týždeň v mesiaci. Preplatok vzniknutý v 

určitom zúčtovacom období bude zohľadnený až po uplynutí nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. 
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V prípade, že sa dieťa nebude zdržiavať v zariadení celodenne, má rodič dieťaťa možnosť 

odhlásiť stravu – olovrant na základe písomnej žiadosti rodiča datovanej k 1. pracovnému 

dňu v mesiaci. Táto skutočnosť sa zohľadní pri zúčtovaní platby stravného. Odhlásenie je 

možné minimálne na dobu jedného mesiaca. 

Ak sa u dieťaťa vyskytuje alergia na určité potraviny, táto skutočnosť sa môže zohľadniť v 

prispôsobení stravy len na základe lekárskeho potvrdenia. 

Znížený poplatok uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ak mu je priznaný príspevok v hmotnej 

núdzi (Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene). 

 

V prípade ukončenia dochádzky do MŠ žiadame rodičov nechať písomne kontakt na seba, 

číslo účtu a podpis, z dôvodu vrátenia preplatku za stravu. 

 

Evidenciu poplatkov za stravné, odpočet neodstravovaných dní vrátane preplatkov má 

v pracovnej náplni vedúca školskej jedálne. 

 

Donáška ovocia a zeleniny (ani iné potraviny), do MŠ rodičmi podľa v súčasnosti platnej 

národnej i európskej legislatívy nie je možná, v zmysle nariadenia EP a R č. 852/2004. 

 

 

Odsek 7 Vnútorná organizácia školy 

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí 

 

MŠ Linzbothova 

Prvá časť budovy: 

Prízemie:             3. trieda:   5-6 ročné deti    

                            5. trieda:   5-6 ročné deti 

Poschodie:          4. trieda:   5-6 ročné deti  

                            6. trieda:   4-5 ročné deti 

Druhá časť budovy: 

Prízemie:             7. trieda:   3-4 ročné deti 

                            9. trieda:   3-4-5 ročné deti  

                            1. trieda:   4-5 ročné deti 

                            2. trieda    3-4 ročné deti 

Poschodie:          8. trieda:   5-6 ročné deti   

                           10.trieda:   4-5 ročné deti 

 

 

Elokované pracovisko na Latorickej 2 

 

1. trieda: 3-4 ročné deti  

2. trieda: 3-4 ročné deti  

3. trieda: 4-5 ročné deti  

4. trieda: 5-6 ročné deti   
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Elokované pracovisko na Dudvážskej 4 

  

      1.   trieda: 3-4 ročné deti                                  

      2.   trieda: 3-4 ročné deti                                        

          3.   trieda: 4-5 ročné deti  

      4.   trieda: 5-6 ročné deti    

 

 

Odsek Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

  

 MŠ Linzbothova 

1. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) – 16,36 h. ( 17,00 )  

2. trieda:  7,00 h. – 16,17 h. 

3. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) – 16,36 h. ( 17,00 ) 

4. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) – 16,36 h. ( 17,00 )  

5. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) – 16,36 h. ( 17,00 ) 

6. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) –  16,36 h. ( 17,00 )   

7. trieda:  7,00 h. – 16,17 h.   

8. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) –  16,36 h. ( 17,00 ) 

9. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) –  16,36 h.  ( 17,00 )    

10. trieda:  7,00 h. ( 6,30 ) –  16,36 h.  ( 17,00 )    

 

V čase od 6,30 h. do 7,00 h. sa deti 1. – 10. triedy schádzajú v hale. Deti službukonajúcej 

učiteľky prichádzajú poobede do haly o 16,10 h., 2.,7., trieda o 16,17 h.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10. 

trieda o 16,36 h. Službukonajúca učiteľka ostáva do 17,00 h., prevádzku s deťmi končí vždy 

jedna učiteľka, podľa harmonogramu. 

 

Elokované pracovisko na Latorickej 2 

1. trieda: 6,30 h.  – 17,00 h. (začiatok a koniec prevádzky) 

2. trieda: 7,00 h. – 16,36 h. 

3. trieda: 7,00 h. -  16,36 h. 

4. trieda: 7,00 h. – 16,36 h.  

V čase od 6,30 do 7,00 h. sa deti schádzajú v 1. triede (zberná trieda). Od 7,00 h. sa otvárajú 

ostatné vstupy, začína sa prevádzka vo všetkých triedach. 

 V čase od 16,36 h. do 17,00 h. sa deti združujú v 1. triede – v zbernej, kde sa prevádzka MŠ 

končí. 

Z bezpečnostných dôvodov sú vchody po celý deň zamknuté, rodič zvonením oznamuje svoj 

príchod. 

 

Elokované pracovisko na Dudvážskej 4 

1. trieda: 6,30 h. – 17,00 h. (začiatok a koniec prevádzky)                                                                                                                                                 

2. trieda: 7,00 h. -  16,36 h.                                                                                                

3. trieda: 7,00 h. -  16,36 h.                                                 
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4. trieda: 7,00 h. -  16,36 h.                                                                                                                                                 

V čase od 6,30 h. do 7,00 h. sa deti  schádzajú v 1. triede. Od 7,00 h. sa otvárajú 

všetky vchody, začína sa prevádzka vo všetkých triedach. 

 V čase od 16,36 sa deti združujú v 1. triede až do 17,00 h., kde končí prevádzka MŠ. 

Vchody sú po celý deň zamknuté, rodič zvonením oznamuje svoj príchod.  

 

 

Odsek 8 Preberanie detí 

 

Zákonný zástupca je povinný odovzdať zdravé dieťa učiteľke do triedy, (nie do vchodu 

pod schodmi, ani do šatne) ktorá ho od neho preberá.  Je potrebné informovať učiteľku o 

zdravotnom stave dieťaťa, prípadne upozorniť ju na zmeny, ktoré nastali od 

predchádzajúceho dňa (napr.: nechutenstvo, nekľudný spánok, ap.). 

Učiteľka za dieťa zodpovedá od jeho prevzatia do triedy až po odovzdanie zákonnému 

zástupcovi, (alebo inej splnomocnenej osobe staršej ako desať rokov) alebo pedagógovi, 

ktorý ho v práci strieda. Pedagógom zodpovedným za dieťa je aj externý pedagóg (anglický 

jazyk, tanečný, výtvarný krúžok…). 

Učiteľka, ktorá z vážnych dôvodov odchádza z budovy MŠ počas prace s deťmi, je povinná 

ohlásiť to vedeniu školy (vypýtať si priestupku) a podľa príslušných pokynov rozdeliť deti do 

iných tried. 

Ak učiteľka nenastúpi do práce a nie je v triede zabezpečené zastupovanie, zodpovednosť za 

rozdelenie deti preberajú učiteľky (MŠ Linzbothova) 

                                  Rozdelenie:       1., 2. trieda                                                             

                                                            7., 9. trieda 

                                                            6., 4. trieda 

                                                            5., 3. trieda 

                                                            8.,10. trieda 

 

Elokované pracovisko na Dudvážskej – deti sa sústredia v zbernej triede  

(1. trieda) a po 7,30 hodine sa rozdelia do jednotlivých tried, prebratie detí potvrdí učiteľka 

svojim podpisom. 

Elokované pracovisko na Latorickej – deti sa sústredia v zbernej triede (1. trieda) a po 8. 

hodine sa rozdelia do jednotlivých tried, prebratie detí potvrdí učiteľka svojim podpisom. 

  

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť 

svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. 

  

 

Odsek 9 Denný poriadok – prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole 

 

Výchovná a vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných 

foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa 

predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

Prevádzka MŠ je denne od 6,30 hod. do 17,00 hod. 
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   Od 6,30 hod schádzanie detí, hry a činnosti podľa voľby detí (skupinové, individuálne, 

spoločné), zdravotné cvičenia, hrové činnosti vychádzajúce zo záujmu detí, výchovno-

vzdelávacie aktivity, 

8,35 – 9,20 hygiena, desiata, 

9,20 – 11,15 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity, príprava na pobyt vonku, vychádzka so 

získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, pobyt detí vonku, zdravotné cvičenia, hry na 

školskom dvore (pohybové hry, hry so spevom, využitie záhradného náradia, pieskovísk, hry 

s hračkami, voľné hry) 

11,15 – 12,15 hod. príprava na obed, obed, 

12,15 – 14,10 hod. príprava na odpočinok, literárne, hudobné chvíľky a rozhovory,  

-   odpočinok (v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku) 

14,10 – 14,45 hod.  hygiena, olovrant, PVA 

     -  záujmové činnosti detí 

     -  krúžková činnosť,  

     -  odchod detí domov 

17,00 hod – uzamykanie MŠ  

Tento univerzálny rozpis denných činností je mierne upravený v každej vekovej kategórií. 

 

 

 Odsek 10 Organizácia v šatni 

  

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia, ktorí pri vstupe do budovy použijú 

ochranné návleky a dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom. Privádzajú deti čisto 

oblečené. Vrchný odev si deti odkladajú do skriniek (šatníkov) na chodbe, tiež obuv (mladším 

deťom doporučujeme obuv označiť, hlavne prezuvky). Odporúčame tiež pre všetky deti 

náhradné oblečenie (nohavice, teplákové nohavice) do triedy i na dvor, pre mladšie deti 

náhradnú spodnú bielizeň. Všetko náhradné oblečenie odporúčame označiť, inak za stratu 

neručíme. Vymenené veci treba vrátiť majiteľom. 

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s 

aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a 

vyzdvihnutia dieťaťa bez vstupovania do triedy. 

  

Deti 5., 6. roč. sa na cvičenie prezliekajú do cvičebného úboru (v textilnom vrecku majú 

ponožky, tričko s krátkymi rukávmi a krátke nohavice) a 4-5 ročné deti si pri cvičení uvolnia 

odev (v triede cvičia v ponožkách alebo bosé). 

Na prezúvanie do triedy odporúčame papuče alebo sandále s fixovaním členku a bielou 

podrážkou. Neodporúčame šlapky ako prezuvky. Za bezpečnosť dieťaťa pri používaní tzv. 

šľapky je zodpovedný jeho zákonný zástupca. 

  

Dieťa je potrebné obliekať primerane podľa poveternostných podmienok (dážď, sneh, 

slnko, vietor, mráz..). 

  

Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia v spolupráci 

s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách 
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zodpovedá učiteľka i zákonný zástupca, za estetickú úpravu chodby učiteľka, za hygienu 

a uzamknutie vchodu prevádzková zamestnankyňa. Zákonní zástupcovia spravidla 

nedávajú dieťaťu do materskej školy cenné predmety, drahé oblečenie ani hračky. 

Zamestnanci školy nie sú zodpovední za stratu alebo poškodenie spomínaných 

predmetov.  

 

 

Odsek 11 Organizácia v umyvárni 

  

 Každé dieťa má svoj vešiačik na uterák označený značkou, hrebeň, pohár.  

Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu v umyvárni, 

žehlenie, pranie zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne.  

  

Deti sa v umyvárni zdržiavajú spravidla len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným 

hygienickým návykom a sebaobsluhe, zodpovedá za celkovú organizáciu pobytu detí 

v umyvárni a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných 

predpisov.  

 

 

Odsek 12 Organizácia v jedálni 

  

Deti sa stravujú v priestoroch jedálne, kde sú vytvorené primerané podmienky na stravovanie. 

Stravu im z výdajne vydáva kuchárka. 

  

Jedlo (hlavné) sa deťom podáva spravidla od 11.15 hod. do 12.15 hod. Za kvalitu 

a predpísané množstvo stravy zodpovedá p. vedúca ŠJ, za hygienu prevádzkové 

zamestnankyne, za kultúru stolovania zodpovedajú učiteľky. Vedúca školskej jedálne 

zabezpečuje v plnom rozsahu i pitný režim a zisťovanie počtu stravníkov.  

 Poháre a nádoby na pitný režim umýva pomocná kuchárka. Deti majú k dispozícii dostatok 

tekutín (čistá voda, slabý tmavý alebo bylinkový čaj, sirupy) počas celého dňa. Nápoje sú im 

nenásilne ponúkané.  

MŠ Linzbothova používa ochladzovače a barely.  

  

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka materskej školy a učiteľky. 

Počas jedla učiteľka vedie deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stravovania, 

uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla deti nenásilne usmerňuje, podľa želania 

rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.  

  

Príbor používajú najstaršie deti – 5 - 6 roč. od začiatku školského roka, 4 – 5 ročné deti v 

druhom polroku školského roka. 
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Odsek 13   Pobyt detí vonku 

  

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

deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. 

  

Učiteľky sa nezoskupujú v skupinách, každá vždy zabezpečuje priamy osobný dozor pri 

pohybových aktivitách detí na záhradnom zariadení. 

  

Porušenie bezpečnostných predpisov a neplnenie si pracovných povinností vyplývajúcich 

z pracovnej náplne a opisu pracovných činností sa považuje za závažné porušenie pracovnej 

disciplíny. 

  

Pri obliekaní a vyzliekaní detí podľa potreby pomáha prevádzková zamestnankyňa. 

  

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich 

rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré 

si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý 

pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa 

uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. Učiteľky povinne 

používajú dopravný terčík a deti reflexné vesty (prvá a posledná dvojica). Bez terčíka 

učiteľky nesmú ísť s deťmi na vychádzku. 

  

V letnom období odporúčame u deti pokrývku hlavy. Počas horúčav sa deti zdržujú od 11.00 

hod. v budove. 

Pobyt detí vonku sa neuskutočňuje len v prípade nepriaznivých klimatických podmienok – 

víchrica, prudký dážď, hmla, teploty pod -10°C, nadmerné znečistenie ovzdušia.   

Uskutočňuje sa prevažne na školskom dvore, jeho súčasťou sú pokojné hry v piesku, kreslenie 

a maľovanie, hudobné, dramatické a pracovné činnosti, rôzne pohybové hry ako futbal, 

basketball a iné loptové hry, ktoré sa uskutočňujú na trávnatých plochách. 

Na športové a pohybové aktivity sa využívajú rôzne preliezačky, na ktorých si deti 

zdokonaľujú prevažne: 

• lezenie, preliezanie (prekonávajú obavu a strach z nezvyčajných pohybov a polôh), 

• obraty a rôzne akrobatické a gymnastické prvky, 

• úchopné schopnosti ruky, 

• odvahu. 

 

Všetko sa uskutočňuje v prítomnosti a pod aktívnym dohľadom učiteliek. Počas pobytu vonku 

sa rozvíjajú aj špeciálne pohybové zručnosti typické pre konkrétne ročné obdobie ako kĺzanie 

na ľade, sánkovanie, šmýkanie na šmýkačke, bicyklovanie, kolobežkovanie a hry s vodou. 

 

Súčasťou pobytu vonku je aj vychádzka, ktorá nesmie byť neprimerane dlhá. Vychádzka musí 

mať dobre pripravenú a premyslenú náplň. 
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Každodenná realizácia pobytu vonku je povinnosťou, nie dobrovoľným rozhodnutím 

materskej školy. 

 

Odsek 14 Vychádzky 

 

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez cestnú komunikáciu 

sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva deťom 

znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku 

prvá a odchádza z nej posledná. 

Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) zabezpečuje dieťaťu vhodné a pohodlné oblečenie a obuv 

pre pobyt v MŠ na vykonávanie rôznych aktivít tak, aby dieťa nebolo obmedzované v pohybe 

a aktivitách nevhodným oblečením a obuvou, alebo strachom z ušpinenia. Pre pobyt dieťaťa v 

triede a na školskom dvore je vhodným oblečením také oblečenie, ktoré si vie samé (resp. s 

pomocou pedagogického zamestnanca) upraviť, vyzliecť a obliecť, bez ťažko zapínateľných 

gombíkov (najmä rifle), ktoré mu nebránia v spontánnom pohybe - napr. tepláky, krátke 

nohavice, elastické nohavice, športové nohavice, vetrovky, mikiny... Na obutie taká obuv, 

ktorá nebráni dieťaťu hrať sa aj v pieskovisku, bezpečne liezť na prekážkach, behať - napr. 

tenisky, športové topánky, topánky s uzavretou špicou. 

Pedagogickí zamestnanci pri príprave detí na pobyt vonku rozhodnú o tom, čo si dieťa na 

pobyt vonku oblečie - v súlade s aktuálnymi poveternostnými podmienkami. Zvolia oblečenie 

tak, aby dieťaťu nebola zima, resp. zbytočne sa neprepotilo a pod. Rodič informuje učiteľky v 

triede o svojich odôvodnených špecifických požiadavkách na oblečenie a obutie dieťaťa 

počas pobytu vonku. Rodič je zodpovedný za to, aby pravdivo a rovnako informoval svoje 

dieťa a pedagogických zamestnancov so svojimi požiadavkami. 

 

 

 

Odsek 15 Organizácia v spálni 

 

V čase poobedňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí 

(pyžamo). Učiteľka spravidla prečíta rozprávku, následne deti môžu odpočívajú pri počúvaní 

relaxačnej hudby.  

 Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí 

neodchádza, individuálne pristupuje ku každému dieťaťu. Odpočinok sa realizuje v závislosti 

od potrieb detí v najstaršej skupine s minimálnym trvaním 30 minút. Učiteľka individuálne 

pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. So staršími deťmi, najmä 5-6 ročnými, 

je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím 

činnostiam. 

  

Učiteľka počas poobedňajšieho odpočinku v spálni, ak jej to situácia dovolí, študuje odbornú 

literatúru, pripravuje si pomôcky na výchovno vzdelávaciu činnosť, tvorí pomôcky na 

estetizáciu triedy a spoločných priestorov. 
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Odsek 16 Organizácia krúžkových aktivít 

 

a) V materskej škole prebieha formou krúžkovej činnosti oboznamovanie s anglickým 

jazykom.  

b) Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa 

detí. 

c) Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej 

školy alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi a majú 

súhlas od zriaďovateľa, do pôsobnosti ktorého materská škola patrí. 

d) Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní 

lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy zmluvu o 

poskytovaní služieb.  

e) Za bezpečnosť detí pri presunoch a počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektor. 

f) Lektor zodpovedá za zdravie a život zverených detí počas doby trvania výučby či 

výcviku v krúžkovej činnosti, ako aj pri presune detí do tried po jej ukončení.  

g) Poskytovateľ zabezpečí a organizuje objednávateľovi služby na základe písomnej 

zmluvy. 

h) Krúžková činnosť prebieha vždy v popoludňajších hodinách. 

 

Odsek 17 Škola v prírode 

 

a) Škola v prírode sa organizuje v rozsahu 5 dní v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 

Z. z. o škole v prírode.  

b) Školy v prírode sa zúčastňujú len deti, ktoré dosiahli vek 5 rokov.  

 

Odsek 18 Výlety a exkurzie 

 

a) Výlety a exkurzie sa organizujú na základe v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. 

z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole v nadväznosti na  

školský vzdelávací program.   

b) Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a 

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

c) Za zabezpečenie vhodného oblečenia je zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa.  

d) Zákonný zástupca je povinný informovať službukonajúcu učiteľku o zmene 

zdravotného stavu dieťaťa zúčastňujúceho sa na výlete/exkurzii vrátane drobných 

úrazov.  

e) Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí sú počas výletu/exkurzie zodpovední 

pedagogickí zamestnanci podľa rozpisu.  

f) Pedagogickí zamestnanci a poverené osoby podpisom potvrdia poučenie o bezpečnosti 

a ochrane zdravia počas výletu/exkurzie. 

g) Pri presunoch detí sprevádzajúce učiteľky využívajú dopravný terčík, deti sú označené 

reflexnými vestami. Presun sa realizuje chôdzou v organizovanom zástupe; pozície 

dospelých osôb sú vpredu pred zástupom a vzadu, za zástupom detí. 
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h) Za zabezpečenie cestovnej lekárničky zodpovedá určený pedagogický zamestnanec. O 

prípadnom úraze vyhotoví záznam.  

i) Pedagogickí zamestnanci poučia detí:  

• o pravidlách správania sa v autobuse, pri vystupovaní a nastupovaní do autobusu,  

• o pravidlách správania sa na mieste realizácie športového výcviku a pri presume na a 

zo športového výcviku,  

• o potrebe zdržiavať sa v dohľade učiteľov a ostatných zodpovedných dospelých osôb,  

• o zodpovednosti detí za ich osobné veci. 

 

 

Odsek 19 Úsporný režim materskej školy  

 

A Podmienky pre nariadenie úsporného režimu  

a) Úsporným režimom sa rozumie tzv. spájanie tried. 

b) Spájaním tried rozumieme zlučovanie detí jednotlivých tried do jednej triedy, prípadne 

ich rozdelenie do viacerých tried. 

c) Úsporný režim za podmienok vymedzených školským poriadkom nariaďuje výlučne 

riaditeľka materskej školy, prípadne učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky počas 

neprítomnosti.  

d) K spájaniu tried môže dôjsť pri poklese detí o ¼ detí z celkového počtu zapísaných 

detí tak, že v triedach, do ktorých presúvajú deti z iných tried, nie je viac ako 22 detí.  

e) Riaditeľka materskej školy rozhoduje o spájaní tried v prípade nízkej dochádzky detí. 

f) Riaditeľka materskej školy rozhoduje o spájaní tried v prípade neprítomnosti učiteliek.  

g) Riaditeľka materskej školy rozhoduje o spájaní tried pri iných okolnostiach 

vyžadujúcich si prerušenie prevádzky príslušnej triedy (dezinfekcia, maľovanie, 

prevádzkové dôvody, opravy, rekonštrukcie, školenia).  

 

B Prerušenie prevádzky materskej školy 

a) Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, 

ktoré ohrozujú zdravie detí.  

b) Prevádzka materskej školy je prerušená spravidla v letných mesiacoch na jeden mesiac 

z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie 

prostredia a hračiek a to podľa časového harmonogramu vypracovaného 

zriaďovateľom.  

c) Prerušenie prevádzky v letných mesiacoch oznámi riaditeľ materskej školy na verejne 

dostupnom mieste spravidla dva mesiace vopred.  

d) V čase prerušenia prevádzky prevádzkoví zamestnanci vykonávajú upratovanie a 

dezinfekciu priestorov a pedagogickí zamestnanci čerpajú dovolenu podľa plánu 

dovoleniek. 
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 Nosenie hračiek a cenností 

Za stratu cenností a hračiek, ktoré dieťa do MŠ prinesie nepreberajú zamestnanci materskej 

školy žiadnu zodpovednosť. Deťom sa nepovoľuje vstup do tried so žuvačkou. 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl počas trvania 

mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu  

 

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, sú zamestnanci, 

rodičia, zákonní zástupcovia deti a iné osoby vstupujúce do budovy materskej školy povinné 

dodržiavať vždy aktuálne nariadenia hlavného hygienika, pokyny riaditeľky materskej školy a 

odporúčania MŠVVaŠ.  

O aktuálnych pokynoch informuje riaditeľka riadne a včas mailom.  

Materská škola sa pri mimoriadnej situácii riadi pokynmi príslušného RÚVZ a zriaďovateľa, 

jej prevádzka a organizácia sa riadi vždy aktuálnymi odporúčaniami MŠVVaŠ. 

 

Odsek 20 Triedny učiteľ 

 

a) V súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

138/2019 Z. z.“) je triedny učiteľ pedagogický zamestnanec špecialista. Činnosť 

pedagogického zamestnanca špecialistu môže v súlade s § 37 ods. 2 zákona č. 138/2019 

Z. z. vykonávať ten, kto  

• spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a  

• má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 b)  Ak je triedny učiteľ neprítomný viac ako 30 dní, alebo existuje odôvodnený predpoklad, 

že bude dlhodobo neprítomný, ustanoví riaditeľ pre príslušnú triedu iného triedneho 

učiteľa.  

c) Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej 

pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa detí a triedy, utváranie podmienok na rozvoj 

pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi deťmi a zamestnancami 

školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom a zákonným zástupcom 

pedagogické poradenstvo.  

d) Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v 

dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo 

organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického 

zamestnanca. 
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Článok 4 

 

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A 

ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, 

DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM 

 

Odsek 1 Všeobecné zásady a podmienky 

 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických 

podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ MŠ. Za bezpečnosť a ochranu 

zdravia podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia 

dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo splnomocnenej osobe. V triedach 

s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na 

zmeny dve učiteľky, pričom ich pracovný čas sa prekrýva v čase najväčšej záťže 

a bezpečnostného rizika – pobyt vonku a čas obeda a príprava na odpočinok.  

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

všeobecno záväznými predpismi, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky 

školy. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov a pokynov zodpovedajú aj 

ostatní, prevádzkoví zamestanaci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.  

Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/ 2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v materskej škole umiestnené len dieťa, 

ktoré : 

- je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

- neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

- nemá nariadené karanténne opatrenie. 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá 

zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho 

predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ. 

 

Odsek 2 Bezpečnosť pri činnostiach vyžadujúcich zvýšený dozor 

 

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

zamestnancov takto: 

• v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode: vyhláška č. 305/2015, 

• na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov  

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

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

aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so 

zriaďovateľom. 

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň so 

zabezpečím teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické  

a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený 

pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane 
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poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tomto vyhotoví písomný záznam, ktorí potvrdia 

svojím podpisom zúčastnené osoby. 

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich 

rokov alebo 22 detí starších ako  päť rokov. Pri vyššom počte alebo pri iných činnostiach, 

ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy, ktorý pod 

vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako tri roky, s deťmi vo veku 

od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 

vychádzka vždy za prítomnosti dvoch učiteliek. 

 

Odsek 3 Zdravotný stav detí  

 

a) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodné oblečenie primerané 

počasiu tak, aby sa mohlo plnohodnotne zúčastňovať na všetkých činnostiach. Taktiež 

zabezpečuje náhradné oblečenie pre prípad jeho ušpinenia, zamočenia, či zničenia.  

b) Učiteľka môže podľa §7 ods. 7 Vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole 

v znení neskorších predpisov odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný 

stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas 

dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou 

osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

c) Cieľom „ranného filtra“je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné 

príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou 

ohrozenia ostatných detí v materskej škole.  

d)  Učiteľky materskej školy nie sú oprávnené podávať deťom lieky (antibiotiká, príp. 

lieky, ktorých nesprávne podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa atď.)  

 

Odsek 4 Postup pri zabezpečení úrazov  

 

a) Ak dieťa v materskej škole utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho 

učiteľka obvyklým spôsobom za použitia školskej lekárničky. Úraz ako aj spôsob 

ošetrenia zaeviduje učiteľka, pri ktorej sa stal úraz do zošita školských úrazov. Každý 

záznam dá rodičovi na vedomie a podpis.  

b) Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka, t.z. 

učiteľka pri ktorej sa úraz stal, sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, 

s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade život ohrozujúcej situácie, alebo v 

prípade nezastihnuteľnosti zákonného zástupcu dieťaťa, zabezpečí službukonajúca 

učiteľka prvotnú prvú pomoc a následné ošetrenie zraneného dieťaťa lekárom, t.z. 

odvedie dieťa na lekárske ošetrenie a to najmä zdravotníckym vozidlom. Po návrate z 

lekárskeho ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a opätovne sa pokúsi o 

kontaktovanie so zákonným zástupcom dieťaťa.   

c) V materskej škole je vedená kniha evidencie registrovaných a neregistrovaných 

školských a pracovných úrazov. Táto evidencia obsahuje:  

• meno a priezvisko dieťaťa ktoré utrpelo úraz,  

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

nemu došlo,  
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• svedkov úrazu – v prípade že sú, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, 

ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zaevidovania úrazu do evidencie,  

• zdravotnú poisťovňu dieťaťa,  

• zariadenie v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.  

d) Ak dieťa chýba v materskej škole menej ako 4 dni, tento úraz sa považuje za 

neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v materskej 

škole na základe písomného stanoviska lekára viac ako 4 dni, považujeme tento úraz 

za registrovaný školský úraz. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze 

najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam 

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

nad dieťaťom. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz 

zaeviduje a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam 

podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. 

Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu 

dieťaťa. Záznam o registrovanom školskom úraze dostane zákonný zástupca dieťaťa, 

materská škola, pracovník BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové 

poistenie žiakov. Vo veci finančného odškodnenia registrovaného školského úrazu od 

poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa. 

e) Úraz sa eviduje aj electronicky 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 udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, 

evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

 

 

Odsek 5 Opatrenia v prípade pedikulózy 

 

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

je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. 

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

učiteľke a riaditeľke MŠ. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie 

RÚVZ. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinfekčnej akcie, ktoré je nutné 

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

i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch a ďalších predmetoch, 

s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku. 

 

Odsek 6 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi 

 

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať ochranu detí pred 

sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade 

dôvodového podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či mravného ohrozovania 

dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s CPPPaP, 

kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného 

zboru. 
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Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog: 

• primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich 

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka, 

• viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovanie zdravých a nezdravých 

návykov pre život a zdravie, 

• poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 

aktivít a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, 

• zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia, 

• dbať na to, aby sa do budovy nedostali žiadne nepovolané osoby a tým zamedziť 

možnosti zlých vonkajších vplyvov, 

• učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, 

• v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ 

bezodkladne informovať kompetentných, ktorí vykonajú okamžité opatrenia. 

 

Článok 5 

 

PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM  

MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Odsek 1 Ochrana a zabezpečenie majetku 

 

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude 

požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. 

Vzťahuje sa to aj na plnoletú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa. 

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody 

sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať. 

3. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých budov má 

riaditeľka materskej školy, zástupkyne riaditeľky, prevádzkové zamestnankyne, ktoré 

budovy ráno odomykajú a večer zamykajú. V priebehu prevádzky materskej školy za 

uzamknutie budov zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne. Vchody do budovy sa 

zamykajú o 8,30 hod. a odomykajú o 15,00 hod. z dôvodu bezpečnosti detí i majetku 

materskej školy. 

4. V budovách  materskej školy a elokovaných pracoviskách je bez dozoru zamestnanca 

materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný. 

5. Popoludní, po skončení prevádzky v triedach je prevádzková zamestnankyňa povinná 

skontrolovať uzamknutie okien. 

6. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú 

techniku na vopred určené uzamykateľné miesto. 

7. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode 

o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva 

a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. 
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8. Zamestnaci materskej školy zodpovedajú za manipuláciu s elektronickým 

dochádzkovým terminálom EDUPAGE, prostredníctvom ktorého sa denne realizuje 

dochádzka každého zamestnanca. 

9. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne 

prevádzková zamestnankyňa (upratovačka). 

10. Zákonný zástupca/rodič je povinný zdržiavať sa v budove a v areáli MŠ len v 

potrebný čas pri odovzdaní a pri vyzdvihnutí dieťaťa z dôvodu úrazu a 

bezpečnosti detí.  

 

Odsek 2 Zabezpečenie osobných predmetov pedagogických a nepedagogických  

             zamestnancov  

 

  Určenie miesta odkladania osobných vecí pri plnení pracovných úloh:  

• Pedagogickí zamestnanci si v čase plnenia pracovných úloh uschovajú osobné  

   predmety v spálňach detí, ktoré sú pri každej triede.  

• Riaditeľka si v čase plnenia pracovných úloh uschová v uzamykateľnej skrini v  

   riaditeľni. 

• Nepedagogickí zamestnanci:  kuchárky – šatňa pre zamestnancov školskej jedálne,  

   vedúca školskej jedálne – v kancelárii riaditeľky ŠJ, upratovačky – šatňa pre 

prevádzových zamestnancov.  

 

 

Odsek 3 Zásady ochrany osobných údajov 

 

a) Osobné údaje, kontaktné údaje detí a ich zákonných zástupcov, ktoré sú využívané a 

spracovávané v súlade so znením zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných  

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

b)  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa riadia pokynmi zriaďovateľa a s 

osobnými údajmi narábajú v rozsahu vymedzených kompetencií podľa pracovného 

zaradenia pracovnej náplne.  

c)  Všetky materiály o deťoch a ich zákonných zástupcoch musia byť uložené mimo 

dosahu nepovolaných osôb a chránené pred ich zneužitím. 

V Materskej škole sa môžu na účely vedenia dokumentácie získavať a spracovať osobné údaje o 

deťoch v rozsahu: 

a) meno a priezvisko, 

b) dátum a miesto narodenia, 

c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa 

nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 

d) rodné číslo, 

e) štátna príslušnosť, 

f) národnosť, 

g) fyzické zdravie a duševné zdravie 

h) mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej 

a špeciálnopedagogickej diagnostiky. 
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O identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu: 

a) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 

trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie. 

 

 

 

 

 

DEROGAČNÁ KLAUZULA 

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 2.09.2021. 

Týmto školským poriadkom sa ruší Školský poriadok zo dňa 2.09.2020. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva  Elexová, riaditeľka MŠ 

 

 

Školský poriadok Materskej školy Linzbothova 18 bol prerokovaný so zamestnancami 

materskej školy, so zákonnými zástupcami a s radou školy.  

  

Prerokované na pedagogickej porade dňa 30. 08. 2021.                 

  

Prejednané na schôdzi zákonných zástupcov dňa 22., 23., a 27. 09. 2021.  

  

Prerokované na pracovnej porade dňa 30. 08. 2021. 

 

Prerokovaný na rade školy dňa 26. 10. 2021.        

 

 


