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I. Úvodné ustanovenia
Úvod
Riaditeľka materskej školy podľa § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
(ďalej len školský zákon) vydáva školský poriadok, ktorý podrobne upravuje:
 výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá
vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami
materskej školy,


prevádzku a vnútorný režim materskej školy,



podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,



podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy,

Charakteristika materskej školy
Súkromná materská škola sídli v pamiatkovo chránenom dome na ulici Dolná ružová
v Banskej Štiavnici. Historicko – kultúrne hodnoty domu, jeho situovanie s výhľadom na
mesto a blízkosť botanickej záhrady, drevený trámový strop v herni, pôvodné okná a dvere,
tradičné konštrukčné a povrchové materiály, kachľové pece – to sú významné atribúty
prostredia.
Interiér SMŠ tvorí chodba, ktorá je zároveň šatňou detí, dve triedy, kuchyňa, sociálne
zariadenie pre deti a pre personál MŠ. Materiálno – technické vybavenie materskej školy je
skromné, ale estetické a útulné. V členitom exteriéry MŠ sú drevené detské preliezačky,
hojdačky, domček, pieskovisko, zeleninová a kvetinová záhrada.
Súkromná materská škola bola zaradená do siete škôl 1. 9. 1994 a jej zriaďovateľom je
Občianske združenie Kruh. Výkonným riaditeľom Kruhu je RNDr. Juraj Paučula. Od roku
1998 je materskou školou s alternatívnym spôsobom stravovania. Do jedálneho lístka nie sú
zaraďované jedlá z bravčového a hovädzieho mäsa, živočíšne bielkoviny sú zastúpené bielym
mäsom, vajíčkami a mliečnymi výrobkami. Denne sú podávané čerstvé zeleninové šaláty
a ovocie.
V školskom roku 2022/2023 materskú školu navštevuje 22 detí, je jednotriedna
s výchovným jazykom slovenským. Poskytuje výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov
a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Priestory materskej školy sú vyhovujúce pre daný počet detí. Stav budovy je vyhovujúci,
dobrý. Vnútorné prostredie budovy spĺňa požiadavku dostatku denného svetla, požiadavky na
tepelno – vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie.
Súkromná materská škola je zriadená v zdravotne vhodnom prostredí (minimálne množstvo
škodlivých faktorov vonkajšieho prostredia – hluk, znečistenie ovzdušia), v prostredí
chránenom pred negatívnymi výchovnými vplyvmi.
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Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu
vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu – predprimárne vzdelávanie.
V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania,
obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

II. Zápis a prijímanie na predprimárne vzdelávanie
1.Zápis dieťaťa do materskej školy
Žiadosť
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich
rokov jeho veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
2. Prijímanie dieťaťa do materskej školy
Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „
zákonný zástupca”). Deti sa prijímajú v priebehu mesiacov máj, jún, pokiaľ je voľná kapacita
aj v priebehu školského roka.
Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom zverejní od 30. 04. do 31.05 príslušného
kalendárneho roka miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok na
informačnej tabuli v šatni MŠ a na inom verejne dostupnom mieste. Riaditeľka spolu
s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podmienky
prijímania detí prerokuje riaditeľka s pedagogickou radou a radou školy.
Zákonný zástupca odovzdá písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. (Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia – §24 ods. 7-9) od všeobecného lekára pre deti a dorast
riaditeľke MŠ.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží
okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, predloží aj vyjadrenie príslušného
odborného lekára.
Doklady alebo rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ do 25. júna príslušného školského roka.
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Termín prijímania Žiadosti rodiča, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo
zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo
výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) na školský rok
2023/2023 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2023.
Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní) a
miesto podávania žiadostí určí a zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so
zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane
webového sídla materskej školy.
Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní
aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
Rodič môže podať žiadosť:
 osobne,
 poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 prostredníctvom: elektronického podania doručeného do elektronickej schránky
materskej školy alebo
elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný
kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch
zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a
povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol
pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania
dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená
(spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť
preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad
neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), - jeden z rodičov nie je schopný zo
zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad,
ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je
možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu,
ktoré nie je schopný sa podpísať )
 vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko
prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania
uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je
explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným
vyhlásením).
 zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný
zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné
vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.
Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie
Prijímanie detí na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prebieha podľa § 28 b
školského zákona.
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Škola prednostne prijíma súrodencov, deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a detí
pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku.
Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté
dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť
súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v
materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022 je rodič
povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022.

Rozhodnutie
Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo
dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo
diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže
riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa
do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Písomné rozhodnutie o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde
o povinné predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka podľa § 5 ods. 14 písm. g zákona č.
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovnými vzdelávacími potrebami
(ďalej len ŠVVP) vydá riaditeľ po zvážení personálnych a prevádzkových podmienok školy.
V súvislosti so zaradením detí so ŠVVP riaditeľ berie do úvahy § 108 ods. 1 školského
zákona ako aj § 28 ods.13 školského zákona.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru
vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom
školstva ).
III. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov
s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ
Dieťa má právo na
a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
b) bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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c) vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom
v školskom zákone,
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,
e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému
a sexuálnemu násiliu,
j) právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím
špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov
o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie
a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.
Dieťa je povinné
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok materskej školy,
c) chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na
výchovu a vzdelávanie,
d) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní
e) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
f) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
g) rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
Zákonný zástupca dieťaťa má právo
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom
informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta
a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
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b) oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky
materskej školy,
f) vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov
školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný
a) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené
školským poriadkom,
b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
c) informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy vzdelávania,
d) oznámiť do 14 pracovných dní dôvod neprítomnosti dieťaťa,
e) ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich
dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne
a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
f) pravidelne uhrádzať poplatky,
g) zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho
vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré
pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou
materskej školy;
h) zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov
a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej
školy a riadenia materskej školy,
i) ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na
sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie
materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to
považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom,
po predchádzajúcom
písomnom
upozornení,
predčasného
ukončenia
predprimárneho vzdelávania dieťaťa,
j) priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa
nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté

7

dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času, obsiahnutého vo výroku
rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými
dokumentmi disponuje,
k) priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v
prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd
resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody.
Zamestnanci materskej školy sú povinní
a) dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že počas
konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská
škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu
tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu
rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť
dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),
b) zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej školy
počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k
dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa
dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len
súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného
stanoviska neposkytnú ani jednému zákonnému zástupcovi,
c) rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len
rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná
úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská
škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného
opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva 6
právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania;
materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného
opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,
d) v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných
zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, poskytne informáciu o tom, že
materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom,
ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.)
zastupovať,
e) riešiť situácie, ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a
komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy,
riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti.
Vypracovanie a rešpektovanie školského poriadku, výkon práv a povinností je v súlade
s dobrými mravmi a s ohľadom na vzájomné pravidlá vzťahov medzi všetkými zúčastnenými
stranami.

IV- Prevádzka a vnútorný režim materskej školy
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 16.00 hod.
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Riaditeľka materskej školy : Veronika Ihringová
Konzultačné hodiny :
denne : 13.00 hod. – 13.30 hod., po dohode so zákonným
zástupcom dieťaťa
Vedúca školskej jedálne:
Anna Sásiková
Prevádzka SMŠ bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom – Občianskym
združením Kruh.
V čase letných prázdnin je prevádzka SMŠ prerušená na štyri týždne. V tomto období
vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov. Pedagogickí
a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.
Prerušenie prevádzky MŠ prerokuje riaditeľka MŠ s rodičmi na ZR.
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom dva mesiace vopred.
V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude
vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa.
V tomto čase si budú zamestnanci čerpať dovolenku, prípadne náhradné voľno.
V čase jarných prázdnin prevádzka materskej školy nebude prerušená.
V nevyhnutných prípadoch v čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú
materskú školu.
Dochádzka detí do materskej školy.
Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 8.45 hod. a prevezme ho po 15.00 hod. Spôsob
dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou SMŠ, resp. s triednym
učiteľom. Deti pri celodennom pobyte odoberajú stravu 3x denne (desiata, obed, olovrant)
a pri poldennom pobyte 2x denne (desiata, obed). V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu
dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností
ostatných detí.
Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na
prijatie dieťaťa do MŠ. V materskej škole, po vzájomnej dohode s rodičmi budú podávané
pedagogickými zamestnancami detské bylinkové sirupy, kvapky a pod. – len v prípade
doliečenia dieťaťa, na základe rozhodnutia ošetrujúceho detského lekára.
V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa
pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny,
nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom
písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti
vyplývajúcej z § 7. Ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele, informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, oddelenie sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Ospravedlnenie neprítomnosti detí
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod.
v deň neprítomnosti dieťaťa telefonicky na číslo 045/6912006. Ak sa tak nestane uhrádza
stravnú jednotku 1,20 EUR resp. môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od
11.15 hod. – do 12.00 hod.
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Najneskôr do 24 hodín od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod
a predpokladaný čas jeho neprítomnosti.
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva :
 choroba,
 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 mimoriadne udalosti v rodine,
 rodinná dovolenka.
Bezpríznakovosť
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie
v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a
žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať
prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti.
Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského
zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa
nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. V prípade, že rodič nepredloží
„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa považuje za príznakového, a je potrebné,
aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
Ak rodič nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné zaslať ho
elektronicky obratom na skolkanezabudka@gmail.com.
Ospravedlnenie dlhodobej neprítomnosti
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s
povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a
sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 dieťa s povinným
predprimárnym vzdelávaním. musí predložiť triednej učiteľke „Potvrdenie od lekára“ od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez
obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným
predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára
môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať emailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.
Z iných dôvodov rodič dieťa ospravedlní na základe písomného Ospravedlnenia.
Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke MŠ dôvod
neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží
písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo
závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok materskej školy, riaditeľka po
predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky
dieťaťa do materskej školy.
Úhrada poplatkov za dochádzku
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Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole
prispieva rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výšku
príspevku, mesačne na jedno dieťa určuje riaditeľka SMŠ po dohode so zriaďovateľom.
Úhrada poplatkov je podrobne rozpracovaná v Smernici o výške a úhrade poplatkov za
školné v Súkromnej materskej škole Nezábudka č. 01/2022, platnej od 1.9.2022 (príloha
č. 1).
Organizácia tried a vekové zloženie detí
I. trieda : 3 – 6 ročné deti
Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí
Denný poriadok:

príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti
pohybové a relaxačné cvičenia
edukačné aktivity
pobyt vonku
stíšenie pri knihe
8.45 osobná hygiena, desiata
11.45 osobná hygiena, obed, osobná hygiena – čistenie zubov
12.15 - 14.30 odpočinok, individuálne, resp. skupinové hry a hrové
činnosti
14.45 osobná hygiena, olovrant
15.00 - 16.00 hry a hrové činnosti; jazykové chvíľky; edukačné
aktivity; hodnotenie dňa
7.30 - 11.30

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v triede sú spracované vo forme
denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke
v šatni materskej školy
Preberanie detí
Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá je zaň zodpovedná od jeho prevzatia až po
odovzdanie rodičovi ( inej splnomocnenej osobe ) alebo pedagógovi, ktorý ju pri práci strieda.
Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť
aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa
zodpovedá. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní pre preberanie dieťaťa z MŠ
musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.
V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody opakovane nevyzdvihne svoje
dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude
kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú splnomocnenie na prevzatie dieťaťa
(odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v
prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa,
bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré
okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej
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ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času
zamestnancov.
Organizácia v šatni
Vstupná chodba je v našej materskej škole alternatívnym riešením šatne. Pri prezliekaní
a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti
a poriadkumilovnosti. Obsahom každej skrinky je náhradné oblečenie a pršiplášť.
Za poriadok v skrinke a estetickú úpravu chodieb zodpovedajú učiteľky triedy, za hygienu
a uzamknutie vchodov určený prevádzkový a pedagogický zamestnanec.
Organizácia v umyvárni
V umyvárni má každé dieťa vlastný uterák, zubnú kefku a pohárik označený svojou značkou.
Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne
zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec.
Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým
návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody,
spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov
zodpovedá učiteľka.
Organizácia v jedálni
Obed sa deťom podáva v triede, od 11.45 do 12.15 hod.
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca
školskej jedálne. Vedúca ŠJ, resp. kuchárka zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný
režim ( ovocné a bylinkové čaje ).
Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka a učiteľka materskej školy.
Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri
tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľky deti nenásilne usmerňujú,
podľa želania rodičov aj prikrmujú. Nenútia ich jesť.
Deti používajú pri jedle lyžicu, či vidličku, deti najstaršej vekovej kategórie kompletný príbor.
Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny,
je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku
v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá
doklad od lekára, na ktorom budú potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (alergia na mliečne
výrobky,...).
Pobyt detí vonku
Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky.
Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú
nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď ( nie mrholenie ).
V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného
žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt
vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý.
Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové
hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry ako aj kreslenia kriedovým
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pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky
bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a
pokynov riaditeľky MŠ.
Vychádzky
Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa
učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie
zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá
a odchádza z nej posledná.
Pobyt na školskom dvore
Učiteľka príde na dvor ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa
potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu
nepedagogickým zamestnancom.
Organizácia pobytu vonku počas letných prázdnin
V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku
hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo úpalu.
Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Pred odchodom von učiteľky deťom
natrú odkryté časti tela ochranným opaľovacím krémom. Deti majú v plnej miere
zabezpečený pitný režim.
V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení v čase od 11.00 do 15.00 hod.
obmedzí na minimum.

Odpočinok
Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie,
ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje
k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.
Pri ukladaní detí na odpočinok učiteľka vytvára v spálni intímnu citovú atmosféru. Jemným
telesným kontaktom spríjemňuje zaspávanie detí.
Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So
staršími deťmi, najmä 5-6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším
hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým
cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď. Dĺžka odpočinku je uvedená
v dennom poriadku.

Organizácia krúžkovej činnosti
Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové
krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú
spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej
činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku
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školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa
organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

- Hudobniny - pondelok, od 15.00 do 15.40 h.
- Krúžok anglického jazyka - streda, od 13.20 do 14.00 h.
- Každý rodič niečo vie - priebežne, podľa možností rodičov
Organizácia ostatných aktivít
- Predplavecký výcvik: 5-dňový na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
- Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu
zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a
fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením
výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne
zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o
bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky
dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi sa môžu použiť aj
hromadné dopravné prostriedky.
Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

V. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
Bezpečnosť a ochrana zdravia detí
Podľa §8 ods.1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických
podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka MŠ. Za bezpečnosť a ochranu
zdravia dieťaťa podľa §8 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od
prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej
osobe.
Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy
a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej
pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie
ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac riaditeľka školy.
Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a
vzdelávaním povinná:

pri činnostiach súvisiacich s výchovou a

1. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej
činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu
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vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske
ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného
zástupcu dieťaťa.
Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí
a) Materská škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských
úrazov.
b) Evidencia obsahuje:


meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,



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



svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý
vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,



počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,



zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,



zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom
úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.
c) Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý
vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny
učiteľ dieťaťa.
d) Záznam do knihy evidencia úrazov vykonáva pedagogický zamestnanec v deň úrazu.
Ak dieťa chýba menej ako 4 dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský
úraz.
Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho
lekára viac ako 3 dni, považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.
e) Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po
oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom
úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu
nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý
úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.
Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka
školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu
dieťaťa.
f) Riaditeľka školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku školského úrazu
zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku
úrazovosti na školách.
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g) Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik
BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.
Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka
školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

2. 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 MŠ umiestnené len
dieťa, ktoré:
a) je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) 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 vstupom dieťaťa do MŠ,
Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a
informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.
3. 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, riaditeľka zabezpečí ďalšieho
zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S
triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s
deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za
prítomnosti dvoch zamestnancov.
4. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť
vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá
lektor.
5. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti
materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet
pedagogických zamestnancov takto:
a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
d) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu vyhlášky MŠ SR. č.
305/2008 Z. z. o škole v prírode,
e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov
a jeden poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.
6. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené
proti možnosti použitia deťmi. Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch,
pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí,
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zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď nepedagogickému
zamestnancovi.
7. Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole,
ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani
neprimerané inhibičné metódy výchovy.

Opatrenia v prípade pedikulózy
Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy
je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj
prostredníctvom predmetov (hrebeňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne). Na
diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za
ušnicami a zátylku.
Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi
a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiologie
RÚVZ.
Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena
osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej
akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je
nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné
zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni
a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.
Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:


U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je
nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne
podľa návodu výrobcu alebo desinsekčným sprejom Diffusil H. šampón je
potrebné aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať
pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať
pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie
požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité
je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých
rodín). Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať
k ďalšiemu prenosu. K zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev
vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14
dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky. Ich použitie je však vždy
nutné kombinovať s použitím šampónu. Niektoré prípravky sa dajú objednať
v lekárni. Sú aj prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odborný kožný
lekár.
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Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách,
dôkladne vysušiť a vyžehliť.



Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min.
v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom
slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.



Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne
vyvetrať, vstaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.



Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné
ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom
chlóru (Savo, Chloramín, Persteril).



Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu
musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich
vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných
pokrývok hlavy.

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí
pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného
podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa
bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogickopsychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné
oddelenie policajného zboru.
Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog
Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:
1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog
a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých
návykov pre život a zdravie.
3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (Napr. „Nenič svoje múdre
telo“) a preventívne výukové programy zakomponované do plánov práce školy.
4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom
rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či
nelegálne drogy nemali svoje miesto.
5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.
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6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým
zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto problematikou, prípadne
študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ
bezodkladne informovať riaditeľku MŠ, ktorá vyková okamžité opatrenia.

VI. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy
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 splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre
dieťa.
2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody

sa od zákonných zástupcov dieťa nebude požadovať.
3. Vchod do materskej školy je zaistený zámkami. Kľúče majú všetci zamestnanci

materskej školy, ktorí budovu ráno odomykajú a večer zamykajú (riaditeľka SMŠ,
pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci).
4. V materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb

cudzej osoby zakázaný.
5. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.
6. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať

uzatvorenie okien.
7. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú

techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto.
8. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár materskej školy. Ďalšie práva

a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej
náplne.
9. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné

miesto.
10. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne

poverený prevádzkový, resp. pedagogickí zamestnanec.
VII. Záverečné ustanovenia
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Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov súkromnej materskej školy a je
platný dňom vydania.
V prípade, ak je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť, vypustiť alebo doplniť,
v priebehu školského roka, realizuje sa to formou dodatkov.

V Banskej Štiavnici, 2. septembra 2022

.........................................................
Mgr. Veronika Ihringová
riaditeľka SMŠ
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