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Školský poriadok materskej školy  a jej elokovaných pracovísk je vypracovaný v zmysle: 
 

 Dňa 10. júla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony okrem čl. III bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021. 

 Zákona č. 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Zákon č. 596/2003 Z. z.  s účinnosťou od 01.01.2021 

 Zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

 VYHLÁŠKA č. 541 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
z 22. decembra 2021 o materskej škole, § 7 zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 
a vyhlášky č. 438/2020 Z. z. 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022 § 8. 

 Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl 

a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky  materskej školy 

 Dohovoru o právach dieťaťa 

 Deklarácie práv dieťaťa 

 Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava  

(uznesenie č 62/06/2020) 

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

(uznesenia č. 63/06/2020). 

 

 

Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod Materskej školy a jej 

Elokovaných pracovísk. Podľa neho sa riadi a je záväzný pre každého  návštevníka Materskej školy, 

Elokovaného pracoviska -  deti, rodičia, rodinní príslušníci, návštevníci, zamestnanci, zmluvní partneri.  

Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu práce 

v Materskej škole a jej Elokovaných pracoviskách. Pre zamestnancov je jednou zo základných 

právnych noriem, ktorá upresňuje systém organizácie práce v konkrétnom zariadení.  

V prípade nedodržiavania školského poriadku zo strany zamestnancov školy môže to byť považované 

za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými následkami s tým spojenými.  

Nedodržiavanie školského poriadku zo strany rodičov detí,  môže mať za následok písomné 

upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v Materskej škole 

a jej Elokovaných pracovísk. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/306/
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Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2021, VYHLÁŠKA č. 541 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. decembra 2021 o materskej 

škole, § 7 zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej 

škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a vyhlášky č. 438/2020 Z. z. , táto vyhláška nadobúda účinnosť 

1. januára 2022 § 8, všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pracovného poriadku pre 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného 

Ministerstvom školstva SR s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy, na Bradáčova 

773/30 Myjava, ktorej súčasťou je Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava a Elokované pracovisko, 

Hoštáky 671/12, Myjava  s prihliadnutím na požiadavky a potreby rodičov a  zriaďovateľa v záujme 

optimálneho rozvoja detí predškolského veku. 

Školský poriadok vydáva riaditeľka materskej školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy 

a v pedagogických  radách.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/306/
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1.CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY A ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK 

 

Materská škola Bradáčova 773/30 Myjava je od 01.09.2015  právnym subjektom, 

rozpočtovou organizáciou zriaďovateľa - Mesta Myjava. 

Materská škola je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. 

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

predprimárneho vzdelávania povinné. 

Poskytuje celodennú starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov. Dieťa po 

dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do MŠ a EP, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

personálne a iné potrebné podmienky. Do triedy  MŠ a EP sa zaraďujú deti rovnakého veku 

alebo deti rozdielneho veku. 

MŠ a EP s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie v čase  

od 6.00 hodiny a do 16.00 hodiny podľa miestnych podmienok a potrieb 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. 

 

Súčasťou Materskej školy sú dve Elokované  pracoviská (EP)  :  

EP, Hoštáky 671/12, Myjava a školská jedáleň, Hoštáky 671/12, Myjava 

EP, SNP 407/1, Myjava a školská jedáleň, SNP 407/1, Myjava 

 

Materská škola a Elokované pracoviská majú 16  tried, sú účelovo zariadené v pavilónovej 

zostave so školským dvorom, ktoré sú oplotené, vybavené náradím a preliezkami, 

hojdačkami, šmýkačkami a pieskoviskami, dopravným ihriskom. 

Materská škola a Elokované pracoviská majú  zástupkyne  riaditeľky. 

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v Pláne práce Materskej školy a Elokovaných 

pracoviskách, v  Školskom vzdelávacom programe s názvom: „S úsmevom hravo a zdravo,“ 

ktorý je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi 

výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ a EP sa organizuje s ohľadom na individuálne potreby 

detí a striedanie riadených činností a neriadených činností podľa denného poriadku.  

Súčasťou denného poriadku sú: 

a) všetky formy denných činností podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie, ak ide o celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo 

b) vybrané formy denných činností podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie, ak ide o poldennú výchovu a vzdelávanie.  

Deťom so zdravotným znevýhodnením, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, 

možno poskytovať predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne. 
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Materská škola a Elokované pracoviská plnia funkciu: 

 pedagogickú - vytvorenie predpokladov na celoživotné vzdelávanie, 

 poradenskú - odborné konzultácie o deťoch, 

 diagnostickú - včasné odhaľovanie porúch a odchýlok vo vývine,   

 kompenzačnú - vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi. 

 

Materská škola a Elokované pracoviská podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti: 

 sociálno- emocionálnej,  

 intelektuálnej  

 telesnej,  

 morálnej, estetickej,  

 rozvíjajú schopnosti a zručnosti ,  

 utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.  

 pripravujú na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými  

                   osobitosťami detí. 

 

Doklad o získaní predprimárneho vzdelávania: 

   v školskom roku 2020/2021 materská škola vydá osvedčenie len na základe 

 žiadosti zákonného zástupcu  alebo zástupcu zariadenia, 

   od školského roka 2021/2022 materská škola bude osvedčenie vydávať 

 všetkým deťom, ktoré plnili povinné predprimárne vzdelávanie povinne, 

   osvedčenie sa vydáva na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom 

 školstva v štátnom jazyku, 

   údaje na osvedčení sa musia zhodovať s údajmi o dieťaťa, uvedenými 

 v osobnom spise dieťaťa, za zhodu údajov a správnosť vyplnenia osvedčenia 

 zodpovedá riaditeľ školy v spolupráci so zástupkyňami jednotlivých pracovísk, 

   Materská škola vedie evidenciu vydaných osvedčení (§ 4 ods. 2 vyhlášky č. 

 326/2008 Z. z.), 

   vydáva sa na konci obdobia školského vyučovania s dátumom 30 jún 

 príslušného kalendárneho roka, ak tento dátum vyjde  na sobotu alebo 

 nedeľu,  vydá sa s dátumom , ktorý pripadne na posledný pracovný deň  

 pred týmto dátumom, 

   O vydaní osvedčenia sa urobí záznam v osobnom spise dieťaťa.   

 

2.  PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA/RODIČOV 

 

2.1 Práva a povinnosti dieťaťa  

Dieťa má právo na :  

Rovnaký prístup k vzdelávaniu. 

Bezplatné vzdelanie pre päťročné deti  (povinné predprimárne vzdelávanie) pred začiatkom 

plnenia povinnej  školskej dochádzky. 
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Vzdelávanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom. 

Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie    a  zdravotný stav  

v rozsahu ustanovenom zákonom. 

Úctu k jeho vierovyznaniu , národnostnej a etnickej príslušnosti. 

Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom  prostredí. 

Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam a záujmom 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. 

Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému , psychickému 

a sexuálnemu násiliu. 

Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním. 

Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov. 

Povinnosti dieťaťa : 

Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania. 

Dodržiavať Školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy. 

Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie. 

Konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších 

osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

Ctiť si ľudskú dôstojnosť všetkých detí a zamestnancov školy. 

Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 

2.2 Práva a povinnosti  zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov 

Zákonný zástupca dieťaťa/rodič má právo na :  

Žiadať , aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom informácie     a vedomosti 

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

a vzdelávania. 

Oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom materskej školy, Školským   poriadkom. 

Byť informovaní o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho  dieťaťa. 

Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 

Vyjadrovať sa ku Školskému vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom  

orgánov školskej samosprávy (Rady školy). 

Vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, 

zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa. 

Zákonný zástupca dieťaťa/rodič je povinný : 

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  dodržiavať protiepidemiologické opatrenia 

a odporúčania, ktoré upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú 

upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov.  

Dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa  určené Školským 

poriadkom a Školským vzdelávacím  programom. 
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Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole a jej 

Elokovaných pracoviskách. 

Pravidelne sledovať aktuálne oznamy na nástenkách, stránke školy. 

Informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa , jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach , ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania.    

Dbať o to , aby dieťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk dochádzalo pravidelne 

a včas. 

Ak sa dieťa nemôže zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný 

oznámiť príčinu jeho neprítomnosti bez zbytočného odkladu Materskej škole a Elokovaným 

pracoviskám. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, 

prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do Materskej školy a Elokovaných pracovísk, 

mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky , alebo náhle prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov ,mimoriadne udalosti v rodine. 

Ak neprítomnosť maloletého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce dochádzkové dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára. 

Zákonný zástupca je povinný mesačne uhrádzať príspevok za vzdelávanie v materských 

školách a príspevok za stravovanie dieťaťa, alebo doložiť doklad , že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi , alebo príspevku k dávke v hmotnej núdzi. 

V celom areáli materskej školy je zakázané fajčiť. 

V prípade infekčného výskytu vší je zákonný zástupca povinný si čo v najkratšom čase svoje 

dieťa z materskej školy vyzdvihnúť a infekciu preliečiť,(hnidy treba mechanicky odstrániť). 

V prípade opätovného výskytu je zákonný  zástupca povinný predložiť potvrdenie kožnej 

lekárky o preliečení, inak môže učiteľka odmietnuť prevziať dieťa. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodnú, najlepšie zdravotne 

bezpečnú  obuv na prezutie ( v žiadnom prípade nie šľapky). 

 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča,  ktorí  nežijú v spoločnej 

domácnosti (ak bolo dieťa prijaté do MŠ a EP): 

 

Ak je dieťa  zverené do starostlivosti matky/ otca (zákonného zástupcu dieťaťa),  na základe 

Rozhodnutia  Okresného a Krajského súdu, rodičovské práva a povinnosti sú upravené v 

zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

o rodine“).  

K rodičovským právam a povinnostiam patria najmä: - sústavná a dôsledná starostlivosť o 

výchovu, zdravie, výživu a všestranný rozvoj dieťaťa - zastupovanie maloletého dieťaťa - 

správa majetku maloletého dieťaťa.  

V súvislosti s právami a povinnosťami rodičov, je potrebné skúmať, či boli upravené 

rodičovské práva súdom alebo či neboli obmedzené zo strany rodičov, či bol daný rodičovi 

zákaz styku s dieťaťom alebo či bola upravená otázka styku rodičov s dieťaťom, čo sa vníma 

ako špeciálna zložka rodičovských práv a povinností.  
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Ak súdom došlo k úprave rodičovských práv a povinností právoplatným rozhodnutím je toto 

rozhodnutie vykonateľné. Ak k tomuto nedošlo, v zmysle Zákona o rodine majú obaja 

rovnaké rodičovské práva a pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy dieťaťa. A taktiež pri 

výchove dieťaťa majú rodičia  právo rozhodovať o dieťati v rámci, v ktorom dieťa nemôže 

samo rozhodovať, t. j. že každému z rodičov patria všetky rodičovské práva a povinnosti. A 

tieto práva povinnosti vykonávajú rodičia spoločne alebo aj jednotlivo po vzájomnej dohode.            

Ak pri výkone týchto práv nedôjde k zhode, nedá sa rešpektovať iba jeden z rodičov.  

Vzhľadom na osobnú povahu rodičovských práv, nemôže tieto zásadne vykonávať jeden z 

rodičov bez súhlasu druhého rodiča, okrem ak by druhý rodič rodičovské práva nemal. V 

prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje dieťa v bežných veciach nie je potrebné vyjadrenie 

druhého rodiča.  

Ak však ide o podstatnú vec, je potrebné sa druhého rodiča opýtať, či s prejavom 

zastupujúceho rodiča súhlasí. Pokiaľ by sa rodičia na tomto nedohodli (nesúhlas jedného z 

rodičov), boli by dané podmienky pre postup podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine vo veci 

rozhodovania súdu pri nezhode rodičov.  

Štátna inštitúcia (inšpekcia, kontrola, riaditeľ) nie je oprávnená zasahovať do rodičovských 

práv a povinností, ktoré sú dané obom rodičom v plnom rozsahu a ak vznikne vo veci 

rodičovských práv a povinností problém, je v tejto veci kompetentný rozhodnúť jedine 

príslušný súd.  

Ak obaja rodičia majú rodičovské práva v plnom rozsahu, potom sa považujú za zákonných 

zástupcov dieťaťa rovnako a majú právo svoje maloleté dieťa zastupovať v podstatných 

veciach spoločne. Pri nedostatku konsenzu rodičov o takejto veci, rozhodne na návrh 

niektorého s rodičov súd.  

Zákon o rodine (§ 24 ods.4) zakotvuje explicitne právo dieťaťa na starostlivosť obidvoch 

rodičov. Ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti iba jednému z rodičov, druhý má právo 

na pravidelné informovanie o dieťati, čo zahŕňa predovšetkým údaje o jeho školských 

výsledkoch, záujmových aktivitách, zdravotnom stave. 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka MŠ, zástupkyňa EP, 

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

jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka MŠ, zástupkyňa EP, preradiť deti 

z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi 

dieťaťa/rodičovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi dôvod 

a termín preradenia riaditeľka MŠ, zástupkyňa EP, osobne. Preradenie dieťaťa počas 

školského roka je v právomoci riaditeľky, zástupkyne EP, a jej rozhodnutie je konečné. 

Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii 

príslušných tried. 

O prerušenie dochádzky dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk počas 

školského roka môže zákonný zástupca dieťaťa alebo rodič, požiadať riaditeľku Materskej 

školy a Elokovaných pracovísk jedenkrát na obdobie troch mesiacov zo zdravotných alebo 

iných závažných dôvodov. Ak rodič poruší túto časť školského poriadku je v kompetencii 

riaditeľky  ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy. 
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V prípade závažného opakovania porušenia školského poriadku, v ktoromkoľvek bode 

môže riaditeľka Materskej školy po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu 

dieťaťa/rodiča, rozhodnúť o ukončení   dochádzky dieťaťa do Materskej školy 

a Elokovaných  pracovísk !!! 

 

3.PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY A ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK 

 

Materská škola a Elokované pracoviská  sú  v prevádzke v pracovných dňoch od 6,00 

hodiny do 16,00 hodiny.  

 

Riaditeľka MŠ : Ľubica Kozárová, t. č. 0911 305 309 

Konzultačné hodiny riaditeľky: prvý týždeň v mesiaci -  pondelok od 12:00 – 16:00 

v kancelárii MŠ Bradáčova 773/30 Myjava. Na konzultáciách sa môže rodič dohodnúť 

s p. riaditeľkou aj v  inom čase telefonicky. 

 

MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava 

Zástupkyňa: Ľubica Mocková, t. č. 0911 914 324 

Finančný referent: Ing. Lucie Hlavatovičová, t. č. 0911 912 737  

Konzultačné hodiny: prvý týždeň v mesiaci pondelok od 12.00 – 15.00 v kancelárii referentky 

MŠ Bradáčova 773/30 Myjava 

Hl. kuchárka MŠ Bradáčova:  Adriana Petrášová, t. č. 0911 311 369 

 

EP, Hoštáky 671/12, Myjava 

Zástupkyňa: Mgr. Jana Ševčíková, t.č.0911352280 

Hl .kuchárka: Danka Bortelová, t. č. 0911316978 

 

EP, SNP407/1, Myjava 

Zástupkyňa: Janka Mizeráková, t. č. 0911331569  

Vedúca školskej jedálne pre MŠ Bradáčovu a 2 EP:  Danka Valášková, t. č. 0911 912 753 

Hl. kuchárka: Darina Kochánková, t. č. 0346213891 

 

Čas prevádzky MŠ a EP je určený riaditeľkou MŠ a schválený zriaďovateľom. Prerušenie 

prevádzky MŠ a EP, alebo obmedzenie prevádzky MŠ a EP počas mesiacov júl a august 

podľa § 150a zákona sa oznamuje dva mesiace vopred. Informácia o dočasnom prerušení 

prevádzky MŠ a EP, alebo obmedzení prevádzky MŠ a EP sa zverejňuje bez zbytočného 

odkladu na mieste dostupnom zákonným zástupcom a na webovom sídle materskej školy, ak 

ho má zriadené. 

Ak má MŠ a EP  štyri a viac tried, zriaďuje sa v nej funkcia zástupcu riaditeľa. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#paragraf-150a
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Poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-

vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada 

Poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické otázky výchovno-

vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii školského vzdelávacieho programu a rozvíjaní 

profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

materskej školy, je metodické združenie. 

V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť 

striedavo na zmeny dvaja učitelia. Ak je v triede viac ako desať detí mladších ako tri roky, ich 

výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny traja učitelia MŠ alebo EP. 

 

Konzultačné hodiny zástupkýň a vedúcej školskej jedálne sú zverejnené na jednotlivých EP na 

oznamovacích tabuliach pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov. Prevádzku môže 

riaditeľka obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní s Radou školy a so súhlasom zriaďovateľa. 

Prevádzku možno  obmedziť (napr. na niekoľko dní v týždni) z technických príčin (odstávka 

vody, odstávka elektrickej energie, rekonštrukčné práce) z celodennej na poldennú alebo 

prerušiť (napr. pri mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,  

z dôvodu nedostatku detí,...) na čas na to nevyhnutný.  

V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

 

Organizácia v čase prázdnin: 

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ a EP  prerušená najmenej na 3 týždne z dôvodov 

potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie hračiek, ako aj čerpania dovolenky 

zamestnancov. 

Deti sa v čase letných prázdnin budú sústreďovať striedavo do MŠ, Bradáčova a EP, Hoštáky 

a EP, SNP, ktoré zabezpečia prevádzku. 

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin  oznámi riaditeľka MŠ a EP zákonným 

zástupcom dieťaťa/ rodičom, dva mesiace vopred. Oznámenie sa uskutočňuje písomne, 

spolu s oznámením na stránke školy, kde  bude prevádzka v mesiaci júl a august daného 

školského roka. 

V čase jarných, veľkonočných a jesenných prázdnin a v čase vianočných prázdnin sa pri 

zníženom počte detí prevádzka MŠ a EP aktuálne obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried 

(deti sa budú zlučovať a prevádzku zabezpečuje striedavo jedno z pracovísk) a v prípade 

nedostatku detí (menej ako 10) sa prevádzka preruší v spolupráci a so súhlasom zriaďovateľa 

Mestom Myjava, M. R. Štefánika 560/4, Myjava. 
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3.1 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ a EP (PPV): 

Prijímanie detí do Materskej školy : 

Na predprimárne vzdelávanie v Materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona 

č.245/2008 Z. z. a v súlade s VYHLÁŠKOU č. 541 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky z 22. decembra 2021 o materskej škole, § 7 zrušuje sa vyhláška 

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

vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a vyhlášky č. 438/2020 Z. z.  

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať 

dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku: 

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

predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ 

materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom 

sídle materskej školy, ak ho má zriadené. 

 Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín 

podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci 

školský rok a podmienky na prijatie zverejní podľa odseku 2. 

 Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy 

spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a 

dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom 

očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa 

podáva v čase od 1. mája do 31. mája. 

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o 

prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast. 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie obsahuje údaje podľa § 11 

ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b), formu organizácie 

výchovy a vzdelávania podľa § 28 ods. 2 a vyučovací jazyk, v ktorom má byť 

predprimárne vzdelávanie poskytované. Zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom 

                    a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej 
                    školy21a) alebo 
                    b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným  
                    elektronickým podpisom.9a) 

 Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

podľa osobitného predpisu.47) O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 30. 

júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne 

vzdelávanie dieťaťa začať. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/306/
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 V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť adaptačný pobyt, 

ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý 

nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami nesmie diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť 

jeden rok. 

 Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je 

predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom 

vzdelávaní v príslušnej materskej škole. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré 

je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zástupca zariadenia rozhodne, že 

dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je 

tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o 

prijatie dieťaťa požiada podľa odseku 4. Do materskej školy pri zdravotníckom 

zariadení prijíma riaditeľ materskej školy dieťa, ktoré nastúpilo na liečbu, liečebný 

pobyt alebo ozdravný pobyt na základe písomného odporúčania jeho 

ošetrujúceho lekára so súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne 

vzdelávanie aj v priebehu školského roka. 

 Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, 

ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné 

podmienky. 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ alebo EP = podpísaná oboma rodičmi/zákonnými 

zástupcami dieťaťa. 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk a tlačivá 

súvisiace s GDPR budú doručené obom rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa na 

doručovacie adresy, ktoré sú Materskej škole známe - ak to nie je inak upravené. 

(Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

Na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, riaditeľka rozhodne 

o prerušení dochádzky dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk až po dovŕšení 

troch rokov veku dieťaťa z vážnych  zdravotných alebo iných závažných dôvodov na 

obdobie troch mesiacov počas školského roka.  

O prerušenie dochádzky dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk počas 

školského roka môže zákonný zástupca dieťaťa alebo rodič, požiadať riaditeľku Materskej 

školy a Elokovaných pracovísk jedenkrát na obdobie troch mesiacov zo zdravotných alebo 

iných závažných dôvodov. Ak rodič poruší túto časť školského poriadku je v kompetencii 

riaditeľky  ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy. 
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§ 59a  Dochádzka dieťaťa do MŠ a EP (povinné predprimárne vzdelávanie): 

 

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

má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo 

zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť 

povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho 

riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. 

 Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné 

predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v 

zariadení na základe rozhodnutia súdu.23) 

 Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má 

trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. 

Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť 

riaditeľovi spádovej materskej školy. 

 Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí materskú školu, v ktorej bude plniť 

povinné predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré 

                     a) nie je možné prijať do materskej školy podľa odsekov 1 až 3 alebo 
                     b) nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike. 

 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. 

 
 
Materská škola § 28 
 

 Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Výchova a vzdelávanie 
v materskej škole sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu. 
Materská škola z hľadiska organizácie výchovy a vzdelávania poskytuje 
a) poldennú výchovu a vzdelávanie alebo 

                    b) celodennú výchovu a vzdelávanie. 

 Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem 
materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach. 

 Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v 
školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 
školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy 
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.29) 
Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určí riaditeľ školy.30) 

 Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením;31) 
tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej 
školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom 
mesiaci. 
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 Príspevok v materskej škole sa 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 príspevkov k dávke v HN,  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 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. 

 Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa spravidla zaraďujú do 
samostatnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi alebo do samostatných tried pre deti 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do samostatnej triedy pre deti 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemožno zaradiť dieťa výlučne 
z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia; ak samostatnú 
triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť 
najviac 16 detí. Samostatné triedy možno vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí 
jazyk; najvyšší počet detí v takejto triede je 12. Individuálnu logopedickú činnosť 
zabezpečuje v materskej škole  logopéd, ktorý je zamestnancom zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. 

 Najvyšší počet detí v triede materskej školy je 
a) 18 v triede pre deti vo veku dva roky až tri roky, 
b) 20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky, 
c) 21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov, 
d) 22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov, 
e) 21 v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov. 

 Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) najvyšší počet detí v 
triede podľa odseku 9 sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu 
a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa, 
b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v 
materskej škole, 
c) pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 
škole alebo 
d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v 
materskej škole. 

 Pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 10 sa môže zohľadniť počet detí v 
triede mladších ako tri roky. 
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 O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne 
riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu 
zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé 
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet 
zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede 
sú dve. 

 Ak riaditeľ materskej školy alebo príslušné školské zariadenie výchovného 
poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na 
prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a 
vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a 
písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca 
nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom 
vzdelávaní rozhodne súd. 

 V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa a odborní zamestnanci. 

 Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom 
riaditeľa aj s priamou účasťou zákonných zástupcov alebo nimi splnomocnenej 
osoby na výchove a vzdelávaní. 

 Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, 
saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom 
zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. 

 Riaditeľ materskej školy určuje zaradenie dieťaťa do triedy. 

 Podrobnosti o organizácii a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v 
materskej škole, riadení, prevádzke materskej školy a o individuálnom vzdelávaní 
detí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva. 

 
§ 28a 

 Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza 
začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v 
základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. 

 Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak 
odsek 3 neustanovuje inak. 

 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ 
materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 
vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu 
všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného 
zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v 
materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, 
ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú 
školskú dochádzku v základnej škole. 
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 Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na 
povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré 
nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné 
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti 
dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, 
sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a 
písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje 
vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti 
dochádzať do materskej školy. 

§ 28b 

 O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa 
alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej 
bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „kmeňová 
materská škola“). 

 O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej 
školy v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do 
školy podľa osobitného predpisu.32aa) Individuálne vzdelávanie v kmeňovej 
materskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 
povinné a 
a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom 
vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo 
b) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada. 

 Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie 
individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je 
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; predprimárne vzdelávanie 
dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová 
materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v 
rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. 

 Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním podľa odseku 2 písm. b) znáša 
zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, 
ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), 
zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia prostredníctvom 
osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 
úplné stredné odborné vzdelanie, 

 Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie 
individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) obsahuje 
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, 
e) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa. 
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 Kmeňová materská škola 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. 

 Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, 
ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a), na 
konci polroka príslušného školského roka predloží riaditeľovi kmeňovej materskej 
školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa. 

 Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) riaditeľ 
kmeňovej materskej školy zruší 
a) na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia, 
b) na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje 
individuálne vzdelávanie dieťaťa, 
c) na základe návrhu hlavného školského inšpektora alebo 
d) ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania. 

 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. 

 Po ukončení individuálneho vzdelávania podľa odseku 8 dieťa nemožno opätovne 
individuálne vzdelávať podľa odseku 2 písm. b). 

 
Dochádzka detí do MŠ a EP: 

 

Zákonný zástupca dieťaťa/rodič, alebo osoba ním poverená privedie dieťa do MŠ od 6,oo do 

8,oo hod. a prevezme si ho do 16,oo hod.  Spôsob dochádzky dohodne zákonný zástupca 

dieťaťa/rodič s triednou učiteľkou alebo druhou učiteľkou na triede. Dieťa od zákonného 

zástupcu preberá učiteľka MŠ a EP. Učiteľka MŠ a EP môže odmietnuť prebrať dieťa, ak 

zistí, že nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v MŠ a EP. Ak sa u dieťaťa v MŠ a EP počas dňa 

prejavia príznaky ochorenia, učiteľka MŠ a EP informuje o tejto skutočnosti zákonného 

zástupcu a zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a dozor ním povereným zamestnancom 

MŠ a EP, ktorý odovzdá dieťa zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej plnoletej 

osobe. 

Ak zákonný zástupca dieťaťa/rodič nevyzdvihne svoje dieťa  do času ukončenia prevádzky MŠ 

a EP, budú tieto kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie 

dieťaťa, ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, budú MŠ a EP kontaktovať 

príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru.. 

Spôsob stravovania pri diétach, a pod. prekonzultuje zákonný zástupca dieťaťa/rodič 

s vedúcou školskej jedálne (predloží potvrdenie od lekára a podpíše písomnú dohodu 

s vedúcou jedálne čo bude kuchyňa poskytovať). 
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Neprítomnosť dieťaťa a odhlasovanie zo stravy oznámi rodič na tel. čísle kuchyne v  deň 

vopred do 14.00 hod , kde oznámi aj počet dní, koľko bude dieťa chýbať, alebo najneskôr do 

7,3o hod., v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane , uhrádza rodič plnú stravnú 

jednotku , ktorú dieťa obvykle poberá.  

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole a na elokovaných pracoviskách: 

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

povinný  podľa § 144  ods.  9  školského  zákona  oznámiť  materskej  škole  a elokovaným 

pracoviskám bez  zbytočného  odkladu  príčinu  jeho neprítomnosti. Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva  podľa § 144 ods. 10 školského zákona 

najmä: 

 choroba,  

 lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,  

 rekonvalescencia  alebo vyzdvihnutie dieťaťa  z materskej  školy pri  príznakoch  

ochorenia  počas dňa, 

 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

 náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,  

 mimoriadne udalosti v rodine alebo  

 účasť dieťaťa na súťažiach.  

 

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

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

potvrdenie od lekára. 

Vyššie uvedené znamená, že: 

 ak dieťa nepríde do materskej školy a elokovaných pracovísk tri dni, jeho 

neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; 

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

ochorenia, vyžadujúceho  lekárske  vyšetrenie,  riaditeľ  materskej  školy, zástupkyne 

a triedne učiteľky  požadujú  od  zákonného  zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je 

súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu, 

 ak  dieťa  nie  je  prítomné  v materskej  škole a elokovaných pracoviskách  viac  ako  

päť  dní  z iných  dôvodov,  napr.  že  trávi  čas so starou mamou, ide na dovolenku s 

rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej  školy  

a elokovaných pracovísk, zákonný  zástupca  predkladá  len  písomné  vyhlásenie  o 

tom,  že  dieťa neprejavuje  príznaky  prenosného  ochorenia  a  nemá  nariadené  

karanténne  opatrenie,  ktoré nesmie  byť  staršie  ako  jeden  deň  (§  24  ods.  8  

zákona  č.  355/2007  Z.  z.).  V takomto  prípade zákonný  zástupca  nepredkladá  

potvrdenie  od lekára. 

 Vyhlásenie  zákonného  zástupcu  dieťaťa podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. 

sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí 

v kolektíve. 
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 Potvrdenie  od  lekára  podľa  §  144  ods.  10  školského  zákona  slúži  len  na  

ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole 

a elokovaných pracoviskách z dôvodu ochorenia.  

 Potvrdenie od lekára, ospravedlňujúce neprítomnosť dieťaťa podľa § 144 ods. 10 

školského zákona na  výchove  a vzdelávaní  v materskej  škole  a elokovaných 

pracoviskách z dôvodu  ochorenia  nemožno  zamieňať  s potvrdením o zdravotnej  

spôsobilosti  od  všeobecného  lekára  pre  deti  a  dorast,  ktoré  obsahuje  aj  údaj o 

povinnom  očkovaní  dieťaťa  a ho  vyžadovať  od zákonného  zástupcu  napr.  po  

nástupe  dieťaťa  do materskej školy po prerušení prevádzky materskej školy napr. v 

čase letných prázdnin. 

 

Materská škola a jej EP podávajú informácie o dieťati v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. -

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe 

interných nariadení MŠ a jej EP, v zastúpení riaditeľky, zástupkyne, triednej učiteľky 

a učiteľky zákonným zástupcom dieťaťa/rodičovi, prípadne inej  poverenej osobe. 

V prípade, ak má MŠ a EP podozrenie, že zákonný zástupca dieťaťa/rodič opakovane preberá 

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

zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, budú MŠ a EP po 

predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu dieťaťa/rodič, v rámci 

všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať príslušný Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Úrad sociálnych vecí a rodiny, súd, Centrum pedagogicko psychologického poradenstva 

a prevencie, prípadne zriaďovateľa  materská škola informuje o: 

dochádzke dieťaťa do MŠ a EP, 

výchovno vzdelávacích výsledkoch dieťaťa, 

zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, 

prípadne iných závažných skutočnostiach v živote dieťaťa počas pobytu v MŠ a EP 

vždy iba písomne, a to na základe písomnej žiadosti hore uvedenej inštitúcie ! 

Telefonické informácie o dieťaťa MŠ a EP nepodávajú, zákonný zástupca dieťaťa/rodič, 

môže telefonicky  dieťa odhlásiť z MŠ a EP, prípadne podať iné informácie, ktoré považuje 

za nevyhnutné !!! 
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3.2 Úhrada čiastočných príspevkov za dochádzku dieťaťa do materskej školy : 

 

Úhrada - školné 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava: 

Mestské zastupiteľstvo v Myjave na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNP č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a na základe § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 a § 116 ods. 6 zákona  č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov vydáva toto všeobecné 

záväzné nariadenie. 

 

 Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Mesto Myjava je zriaďovateľom: 

Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, vrátane  

EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava, 

Základnej školy, Viestova 1, 907 01 Myjava, 

Školského klubu detí pri ZŠ, Viestova 1, 907 01 Myjava ako súčasť školy, 

Základnej školy, Štúrova 18, 907 01 Myjava, 

Školského klubu detí pri ZŠ, Štúrova 18, 907 01 Myjava ako súčasť školy, 

Základná škola s Materskou školou Turá Lúka  131, 907 03 Myjava, 

Školského klubu detí pri ZŠ s Materskou školou Turá Lúka  131, 907 03 Myjava, 

Základnej umeleckej školy, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, 

Centrum voľného času, Dolná štvrť 368/23, 907 01 Myjava 

 

Čl. 2 

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku  

Materské školy 

a) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje ho na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

b) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole je 25,00 EUR. 

c) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré k 1. septembru nedovŕšilo tri roky 

veku je 30,00 EUR.  
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Po dovŕšení veku troch rokov dieťaťa bude výška príspevku upravená podľa čl. 2 bod b) a to 

od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení veku troch rokov. 

d) Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá trvalý pobyt v meste Myjava, výška príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu za pobyt v materskej škole je 35,00 EUR. 

e) Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá trvalý pobyt v meste Myjava, výška príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, ktoré k 1. septembru nedovŕšilo tri roky je 40,00 EUR. 

Po dovŕšení veku troch rokov dieťaťa, bude výška príspevku upravená podľa čl. 2 bod d) a to 

od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení veku troch rokov. 

f) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, bezhotovostne na účet 

materskej školy alebo poštovou poukážkou. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

1) Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave 

uznesením č. 62/06/2020 dňa 25.06.2020 a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020. 

2) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/2012 zo dňa 21.06.2012 vrátane dodatkov č. 1 

až 8. 

Tento príspevok sa uhrádza IB, alebo šekom, alebo trvalým príkazom na číslo účtu 

materskej školy: SK25 0900 0000 0051 7080 1348  , vždy do 10.dňa v mesiaci.  Preplatky za 

školné rodičov platiacich trvalým príkazom budú vyplácané až v septembri ďalšieho 

školskom roku u referentky účtovníctva. 

K 30.6. si každý rodič ukončí platbu na trvalom príkaze, IB./školné i stravné/ 

Počas letných prázdnin júl – august rodič za dieťa, ktoré bude záväzne prihlásené bude 

platiť alikvotnú časť za školné i stravné  poštovou poukážkou . 

 

Podľa § 28 ods. 6 a 7 uvedeného zákona sa príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa 

(Mesta Myjava) za dieťa neuhrádza :  

- ak má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad    o tom , že je poberateľom dávky   

v hmotnej núdzi          

- ak  je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu   

- ak má dieťa  prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich     kalendárnych dní z dôvodu choroby a  rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom,  

- ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo , bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, vtedy zákonný 

zástupca uhrádza pomernú časť určeného príspevku . 
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Úhrada príspevku za stravné : 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v 
zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta. 
Mestské zastupiteľstvo mesta Myjavy na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 
ustanovenia § 6 ods. 1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  vydáva tento dodatok č. 1 k  všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje 
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku  na režijné náklady 
a podmienky úhrady v školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
(k uzneseniu č. 63/06/2020). 
 
Čl. 2  
sa mení nasledovne : 
bod. 5 „ Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 
stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady  sa nahrádza novým znením   
 bod. 6 a bod 7 sa dopĺňa ako nové body  : 
5. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na 
stravníka  a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení je určený  nasledovne:   
 

  
       Finančný limit na nákup      
                  potravín 

Spolu 
náklady 

Dotácia na 
podporu Spolu  Režijné  

    na 1 jedlo   na nákup dieťaťa  platba náklady 
Ukazovateľ   
veková kategória  
stravníkov    

2.Finančné 
pásmo   potravín 

k 
stravovacím ZZ paušálne 

  Desiata  Obed  olovrant    návykom na 1 deň 
na 

mesiac 

MŠ denná                
stravník dieťa v MŠ  
vek od 2 do 6 rokov  0,36 0,85 0,24 1,45 X 1,45 5,00 

MŠ denná    
 

  
 

  
 

  
 stravník dieťa v MŠ, 
ktoré navštevuje 
posledný ročník MŠ 
a žije v domácnosti, 
ktorej sa poskytuje 
pomoc v HN alebo 
jeho rodičia 
nedosahujú príjem vo 
výške život. minima   

 
  

 
  

 
  

 0,36 0,85 0,24 1,45 1,30 0,15 5,00 
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MŠ denná 
 
stravník dieťa v MŠ, 
ktoré navštevuje 
posledný ročník MŠ 
a nedovŕšilo 6 rokov 
veku 

 
 
 
 
 
 
 

0,36 

 
 
 
 
 
 
 

0,85 

 
 
 
 
 
 
 

0,24 

 
 
 
 
 
 
 

1,45 

  
 
 
 
 
 
 

1,30 0,15 

  
 
 
 
 
 
 

5,00 

MŠ denná 
 
stravník dieťa v MŠ, 
ktoré navštevuje 
posledný ročník MŠ 
a dovŕšilo 6 rokov 
veku a žije 
v domácnosti, ktorej 
členovia si neuplatnili 
nárok na zvýšený 
daňový bonus  0,36  0,85  0,24 1,45 1,30 0,15 5,00 

 
 
6. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa podľa 
osobitného predpisu 1 a to v sume 1,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 
výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.  
7. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa v sume 
1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti 
v materskej škole (i individuálne vzdelávanie) a  nemohlo odobrať stravu z dôvodu, že 
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo. Dotácia je vyplatená rodičom po splnení 
podmienok pre príslušnú vekovú kategóriu uvedenú v čl. II bod. 5.  
 
Čl. 3   
sa mení nasledovne : 
Bod 1 „Podmienky úhrady v školskej jedálni“ sa nahrádza novým znením nasledovne: 
Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady   uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 
za: 

a.) za odobratú stravu podľa vekových kategórií stravníkov v súlade  s Čl. II bod 5. 
tohto VZN v danom stravovacom dni ( vrátane  prvého dňa  neprítomnosti dieťaťa 
na výchovno – vzdelávacom procese) 

b.) odhlasovanie stravníkov je možné deň dopredu alebo ráno najneskôr do 7,30 
hodiny priamo v kuchyni u hlavnej kuchárky osobne, alebo telefonicky na 
telefónnom čísle:  
MŠ,Bradáčova 773/30, Myjava - 0911 311 369 
EP, Hoštáky 671/12, Myjava -      0911 316 978 
EP, SNP 407/1, Myjava -   034 621 3891 

c.) Úhrada na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je možné zrealizovať 

najneskôr do 20 dňa mesiaca  predchádzajúceho mesiaca , v ktorom sa 

stravovanie poskytuje. 
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d.) Uhrádza sa IB, alebo šekom, alebo trvalým príkazom na číslo účtu materskej 

školy:  

SK03 0900 0000 0051 7080 1356. V prípade splnenia podmienok na poskytovanie 

dotácie podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR 

zákonný zástupca uhrádza náklady na nákup potravín a príspevok na režijné 

náklady jednorázovo na príslušné obdobie školského roku. 

 

3.3 Vnútorná organizácia tried a vekové zloženie detí v triedach : 

  

Materská škola Bradáčova 773/30, Myjava  

Pavilón A – prízemie, poschodie     

Pavilón B – prízemie, poschodie      

Pavilón HP – prízemie (podľa potreby v súlade s projektom: Predškoláci) 

Prevádzka tried , schádzanie a rozchádzanie detí, pavilón A, B a HP:  

triedy na prízemí    : od 6,00 hod. – 16,00 hod. 

triedy na poschodí : od 7,00 hod. – 15,30 hod. (ak to pandemická situácia dovoľuje) 

Deti sa schádzajú a rozchádzajú v triedach na prízemí ak to nie je inak upravené v školskom 

semafore. MŠ sa v čase od 8,00 hod. do 14,30 hod. zamyká . 

V každej triede pracujú dve učiteľky. V triede 2 – 3 ročných detí  sú tri učiteľky. 

 

EP Hoštáky 671/12, Myjava 

Pavilón A  -  prízemie, poschodie           

Pavilón B  -  prízemie, poschodie:        

Pavilón HP - prízemie 

Prevádzka tried , schádzanie a rozchádzanie detí, pavilón A, B a HP:  

triedy na prízemí:  od 6,00 hod. – 16,00 hod. 

triedy na poschodí:  od 7,00 hod. – 15,30 hod. (ak to pandemická situácia dovoľuje) 

Pavilón HP:   od 6,00 hod. – 16,00  hod prevádzka v triede na prízemí 

Deti sa schádzajú a rozchádzajú v triedach na prízemí, ak to nie je inak upravené 

v školskom semafore. EP sa v čase od 8,00 hod. do 14,30 hod. zamyká . 

V každej triede pracujú dve učiteľky. V triede 2 – 3 ročných detí pracujú tri učiteľky.  
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EP SNP 407 /1, Myjava 

Pavilón 1  -  prízemie, poschodie           

Pavilón 2  -  prízemie, poschodie:        

Pavilón 3  -  prízemie, poschodie 

Prevádzka tried , schádzanie a rozchádzanie detí : 

I. pavilón -   

od 6.00 - 7.15   hod., deti sa schádzajú v triedach na prízemí  (ak to pandemická situácia 

dovoľuje) 

od 15.15 - 16.00 hod., deti sa schádzajú do tried na prízemí (ak to pandemická situácia 

dovoľuje) 

II. pavilón:   

od 6.00 - 7.00 hod., deti sa schádzajú v triedach na prízemí (ak to pandemická situácia 

dovoľuje) 

od 15.15 - 16.00 hod., deti sa znova schádzajú do tried na prízemí (ak to pandemická situácia 

dovoľuje) 

III. pavilón:   

od 6.00 - 7.15 hod., deti sa schádzajú v triedach na prízemí (ak to pandemická situácia 

dovoľuje) 

od 15.15 - 16.00 hod.,  deti sa znova schádzajú do tried na prízemí (ak to pandemická 

situácia dovoľuje) 

Deti sa schádzajú a rozchádzajú v triedach na prízemí, ak to nie je inak upravené 

v školskom semafore. EP sa v čase od 8,00 hod. do 14,30 hod. zamyká. V každej triede 

pracujú dve učiteľky. V triede 2 – 3 ročných detí pracujú tri učiteľky.  

 

Preberanie detí : 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej 

školy od prevzatia dieťaťa v triede až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi dieťaťa 

alebo ním splnomocnenej  osobe . 

Učiteľky denne vykonávajú ranný filter formou rozhovoru so zákonnými zástupcami 

dieťaťa/rodičmi pri prijímaní dieťaťa do MŠ a EP. Všetky zdravotné problémy počas pobytu 

dieťaťa v MŠ a EP sa evidujú a v prípade potreby sa vykonajú potrebné opatrenia . 

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ a EP  môže zákonný zástupca dieťaťa/rodič písomne 

splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom 

známu osobu, ktorú poveril zákonný zástupca dieťaťa na danom splnomocnení (spolu päť 

osôb). 

V prípade , že sú zákonní zástupcovia dieťaťa/rodičia v rozvodovom konaní sa dieťa 

odovzdáva obom, až kým riaditeľka MŠ nebude mať rozhodnutie súdu o zverenej 

starostlivosti dieťaťa jednému zo zákonných zástupcov dieťaťa/rodiča (fotokópiu úradného 

rozhodnutia). 
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V MŠ a EP sa deťom nepodávajú žiadne lieky .V prípade alergie , astmy atď. zákonný 

zástupca dieťaťa/rodič prinesie triednej učiteľke súhlas lekára na podávanie lieku v MŠ a EP 

a dohodne jeho presné podávanie. 

 

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu : 

Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na 

nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, prípadne inú 

zamestnankyňu MŠ. 

Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má 

učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. 

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v MŠ a EP - denný poriadok : 

Výchovno – vzdelávacia činnosť v MŠ a EP 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 a EP je denne od 6,00 hod. do 16,00 hod.: 

schádzanie detí, Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, pohybové a relaxačné 

cvičenia, individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity 

8,30 – 11,30 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata) 

Pohybové a relaxačné cvičenie, Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita – edukačná 

aktivita, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získavaním 

poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v školskej záhrade (pohybové, so spevom, využitie 

záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry) 

11,30 – 12,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed) 

Príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších 

vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku) 

14,30 – 15,00 – hygiena, olovrant 

Popoludňajšia cielená aktivita– edukačná aktivita, Krúžkové činnosti, Hry a hrové činnosti 

podľa výberu detí. 

16,00 – ukončenie prevádzky 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, 

umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 

  

Organizácia v šatni : 

Zákonní zástupca dieťaťa/rodič, prípadne iná ním poverená osoba majú prístup do šatní, do 

umyvárni detí z hygienických dôvodov vstupujú len so súhlasom, niektorého zo 

zamestnancov MŠ a EP (na obuvi musia byť hygienické návleky). Do tried detí  môžu vstúpiť 

s použitím ochrannej obuvi. V šatni si deti odkladajú odev do skrinky , obuv do lavičky. 

Zákonný zástupca dieťaťa/rodič zabezpečí , aby dieťa malo v MŠ a EP celé papuče, pyžamo, 

hygienické vreckovky, a náhradné veci na prezlečenie. 
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Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia detí/rodičia deti 

v spolupráci s učiteľkami k samostatnosti a poriadku. Rozsah sebaobsluhy je podľa veku 

dieťaťa. Za poriadok v skrinkách zodpovedá rodič a na požiadanie skrinku prevádzkový 

zamestnanec očistí. 

Pri obliekaní a sebaobsluhe 2 – 3 ročných detí pomáha po celý rok nepedagogický 

zamestnanec. Pedagogický zamestnanec dbá , aby oblečenie detí bolo adekvátne počasiu. 

Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy. 

Za hygienu šatne a uzamknutie vchodu do pavilónu zodpovedá prevádzkový zamestnanec 

príslušného pavilónu. 

 

Organizácia v umyvárni : 

Všetky triedy majú samostatnú umyváreň a WC. 

Učiteľky vedú deti k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe , zodpovedajú za 

celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni a dodržiavanie príslušných hygienických , 

zdravotných a bezpečnostných predpisov. 

Každé dieťa má vlastný hrebeň , uterák a pohárik označený svojou značkou. Zubné kefky 

a pasty si deti nosia z domu a menia sa podľa potreby. 

Prevádzkový zamestnanec zodpovedá za čistotu umyvárne a WC, za uzatvorenie vody 

a spláchnutie WC po ukončení prevádzky materskej  školy. Uteráky mení každý týždeň , 

hrebene sa dezinfikujú raz za mesiac,   prípadne podľa potreby. 

 

Organizácia v jedálni :  

MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava 

Jedlo sa deťom podáva v triede , vždy v rovnakom čase: 

Desiata:    8,30 -   9,00   hod. 

Obed:     11,30 - 12,00 hod. 

Olovrant:    14,30 - 15,00 hod. 

 

EP, Hoštáky 671/12, Myjava 

Jedlo sa deťom podáva v triede, vždy v rovnakom čase: 

desiata:            8,30 -   9,00   hod. 

obed:                  11,00 - 12,00 hod. 

olovrant:          14,15 - 14,45 hod. 

 

EP, SNP 407/1, Myjava 

Hlavné jedlo sa podáva v I. II. Oddelení v triedach.  

Ostatným oddeleniam sa jedlo podáva v jedálni v dvoch etapách: 

1. etapa - III. a IV. Oddelenie:  11.15 - 11.45 hod. 

2. etapa – V. a VI. oddelenie:  11.45 - 12.15 hod. 
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Deti 3-4 ročné používajú pri jedle lyžicu, deti 4-5 ročné aj vidličku a deti 5-6 ročné používajú 

kompletný príbor. 

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

školskej jedálne a hlavná kuchárka MŠ a EP. V MŠ a EP je zabezpečení pitný režim. 

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a EP, zástupkyne 

a triedne učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho 

stolovania a v maximálne možnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. 

Počas jedla učiteľky deti nenásilne usmerňujú a podľa potreby i prikrmujú. Nenútia ich jesť. 

 

Pobyt detí vonku , činnosti so zvýšeným dozorom , výlety  a exkurzie: 

Počas pobytu detí vonku venuje učiteľka deťom zvýšenú pozornosť , dodržiava pokyny 

riaditeľky MŠ a EP, zástupkýň a požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov . 

Učiteľka  MŠ a EP odovzdáva dieťa len inej učiteľke MŠ a EP, inej fyzickej osobe 

zabezpečujúcej krúžkovú činnosť, zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ a EP od 

prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej 

osobe. 

Počas pobytu vonku, ktorého súčasťou môže byť aj vychádzka, zodpovedá 

a) jedna učiteľka MŠ a EP a podľa potreby aj ďalší zamestnanec MŠ a EP za najviac 

 21 detí triedy pre deti vo veku dva roky až šesť rokov, 

 21 detí triedy pre deti vo veku štyri roky až päť rokov alebo, 

 22 detí triedy pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov, 

b) jedna učiteľka MŠ a EP a ďalší zamestnanec MŠ a EP za triedu pre deti: 

 vo veku dva roky až tri roky, 

 vo veku tri roky až štyri roky alebo, 

 so zdravotným znevýhodnením bez ohľadu na ich vek. 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ 

a EP, ktorý spolu s učiteľom MŠ a EP zodpovedá za bezpečnosť detí. 

Pri činnostiach podľa § 28 ods. 16 zákona, ktoré organizuje a vykonáva MŠ a EP, sa 

zabezpečuje na 

 pobyt detí v škole v prírode jeden učiteľ MŠ a EP na najviac desať detí, 

 výlet alebo exkurziu dvaja pedagogickí zamestnanci a jedna poverená plnoletá osoba 

na počet detí podľa § 28 ods. 9 zákona, 

 saunovanie jeden učiteľ MŠ a EP na najviac desať detí, 

 športový výcvik jeden učiteľ MŠ a EP na najviac osem detí, 

 ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom jeden pedagogický 

zamestnanec a jedna poverená plnoletá osoba na najviac desať detí. 

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie sa o organizačnom zabezpečení výletu alebo 

exkurzie vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje poučenie zúčastnených osôb a detí o 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#paragraf-28.odsek-16
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#paragraf-28.odsek-9
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bezpečnosti a ochrane zdravia, podpis pedagogického zamestnanca povereného riaditeľom a 

podpisy všetkých plnoletých zúčastnených osôb. 

Na športový výcvik, ktorý organizuje MŠ a EP a vykonáva ho iná osoba, sa zabezpečuje jedna 

fyzická osoba na najviac osem detí. 

 

V MŠ a EP možno v čase po 12.00 hodine po odpočinku trvajúcom najmenej 30 minút v 

súlade so školským vzdelávacím programom organizovať krúžkovú činnosť.  

Krúžková činnosť sa organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Krúžkovú 

činnosť zabezpečujú učitelia materskej školy, ktorí zároveň zodpovedajú za bezpečnosť a 

ochranu zdravia detí.  

Krúžkovú činnosť môže zabezpečovať aj iná fyzická osoba podľa podmienok určených v 

školskom poriadku materskej školy, ktorá zároveň zodpovedá za bezpečnosť a ochranu 

zdravia detí. 

Výlet alebo exkurzia sa organizuje v trvaní najviac jeden deň s prihliadnutím na 

bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre 

deti. 

Na základe plánu práce ( ktorý aj naďalej zostáva súčasťou pedagogickej dokumentácie MŠ 

a EP), sa organizujú výlety , exkurzie alebo predĺžené pobyty vonku so zabezpečením 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča. 

Pri predĺžených pobytoch vonku v dopoludňajších hodinách (Gazdovský dvor), je potrebný 

dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej osoby. 

 
O čistotu celého areálu MŠ a EP sa starajú prevádzkoví zamestnanci. Pieskoviská sa čistia , 

prekopávajú a polievajú najmenej raz za dva týždne počas sezóny (od 1 . marca do 30 . 

októbra). 

 

Organizácia v spálni: 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. 

Zabezpečuje pravidelné vetranie spálne , ktoré neohrozuje zdravie detí. 

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

potrebu spánku. 

Posteľné prádlo sa mení každé tri týždne. 

Pyžamá a podhlavníky si deti nosia z domu. Každý piatok si rodičia berú pyžamá detí 

domov na opratie, návliečky na podhlavníky podľa potreby. 

 

Výchovná práca: 

MŠ a EP riadi a za ich činnosť zodpovedá riaditeľka, za EP zodpovedajú zástupkyne. V čase 

neprítomnosti riaditeľku zastupuje poverená zástupkyňa, v prípade neprítomnosti zástupkýň 

EP zodpovednosť preberá poverená učiteľka. 

Triedne učiteľky v plnom rozsahu zodpovedajú za rozhodnutia a vyjadrenia smerom k deťom 

a právnym zástupcom detí. 
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Na MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa Školského 

vzdelávacieho programu „ S úsmevom hravo a zdravo“ so zameraním „Budeme fit s fit 

loptami,“  je o pohybovej výchove detí prostredníctvom cvičenia na fit loptách. 

Na EP, Hoštáky 671/12, Myjava, sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa Školského 

vzdelávacieho programu „ S úsmevom hravo a zdravo“ so zameraním  „V prírode veselo 

a zdravo,“ obsahuje podporu zdravia, pohybu a budovania pozitívneho vzťahu k prírode. 

Na EP, SNP 407/1, Myjava, pani učiteľky pracujú podľa Školského vzdelávacieho programu  

„ S úsmevom hravo a zdravo“ so zameraním „Pohyb – to je predsa zdravie,“  je na 

obohatenie pohybových činností ale aj iných športových aktivít. 

 

Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje detí v rozsahu :  

Meno a priezvisko , dátum a miesto narodenia , bydlisko , rodné číslo , štátna príslušnosť , 

národnosť , rozsah fyzického a duševného zdravia , mentálnej úrovne vrátane výsledkov 

Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno – pedagogickej 

diagnostiky , o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa  (meno a priezvisko , adresa 

zamestnávateľa , trvalé bydlisko , telefónny kontakt). 

Osobné údaje detí sú poskytované  informovaným súhlasom zákonných zástupcov 

pracovníkovi logopedickej ambulancie ,stomatologickej ambulancie , pracovníkovi Centra 

pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. 

Informovaný súhlas rodiča má platnosť počas celého pobytu detí v MŠ a  EP. 

Na základe informovaných súhlasov zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov MŠ a EP ponúkajú 

deťom možnosť zapojiť sa do krúžkov, (anglický jazyk, plavecký výcvik, tanečný krúžok, 

mažoretky...) Realizácia všetkých týchto aktivít  je v odpoludňajších hodinách (od 13,00 do 

16,30 hod). Lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti na základe informovaného  

súhlasu.  V plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí. 

Krúžky, exkurzie, výlety ..., sa uskutočňujú, ak to pandemická situácia dovoľuje a ak to nie 

je inak upravené v školskom semafore pre daný školský rok ! 

MŠ a EP propaguje svoju prácu s deťmi na rôznych vystúpeniach , výstavách , lokálnych 

periodikách a myjavskej televízií. Zverejňuje mená detí a fotky z akcií MŠ a EP  (so súhlasom 

zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča: O zverejňovaní na verejne prístupnom mieste 

(masmédiá a sociálna sieť). 

 

4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA DETÍ A OCHRANA PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI 

JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM 

 

4.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009  o materských školách za vytvorenie bezpečných 

a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť 

a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej 

školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním 

splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka, 
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pokiaľ sa na tejto aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom 

zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.  

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch MŠ a EP 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 zástupkyňa riaditeľky. 

V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie 

striedavo na zmeny dve učiteľky. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi 

mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo tri učiteľky, pri obliekaní a 

sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec. 

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 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 MŠ a EP, ktorý pod 

vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladšími 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 zamestnancov. 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami 

organizovaní výletov a školských akcií. 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka, alebo zástupkyne zabezpečia 

počet pedagogických zamestnancov takto: 

na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca, v škole 

prírode je počet detí podľa osobitého predpisu (vyhlášky 305/2008 Z. Z.  o škole v prírode), 

na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej 

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

 

Materská škola a EP  môžu organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie 

a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča 

a súhlasom riaditeľky MŠ a EP. 

 

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

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

a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľkou poverený vedúci 

pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane 

poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia 

svojím podpisom všetky zúčastnené osoby.  

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole 

v prírode, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré sa 

mení a dopĺňa zákon 172/2011 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. 
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Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v MŠ a EP, ochranu 

psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné 

metódy výchovy. 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým 

spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá 

rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca 

učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak 

je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. 

taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi 

o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu 

rodičom dieťaťa.  

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie 

rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú 

pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až 

do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá 

rodičom. 

 

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 

4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení 

a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných 

udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii 

školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí 

Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 

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. 

Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase 

úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedna učiteľka dieťaťa. 

Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou školy. 

Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu.  

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný 

školský úraz.  
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Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v MŠ a EP na základe stanoviska ošetrujúceho 

lekára viac ako tri dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.  

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 triedna učiteľka dieťaťa, ktorá úraz zaevidovala, 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/rodiča. 

Riaditeľka školy alebo zástupkyňa EP je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého 

školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 

sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. 

Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa/rodič, škola, poisťovňa, 

v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí, ktoré je pre všetky deti povinné !!!! 

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy, 

zástupca v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa/rodiča. 

 

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 (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná posteľná bielizeň). Na 

diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za 

ušnicami a v zátylku. 

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a 

riaditeľke MŠ a EP. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie 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 dezinfekčným 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, kefkách, 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 dezinsekčným sprayom 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 2, po sebe idúce, aplikácie nevyhnutné. Dôležité 

je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. 

dohodnúť si napr. konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom 



34 

 

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 (napr. Devos – vlasový gél, Jacutin gél, 

Nemoxan – kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky). Ich použitie je však vždy nutné 

kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni. Sú aj 

prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár.  

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, 

vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.  

Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) 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.  

4.2 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí 

pred sociálno-patologickými 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 pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, 

pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

MŠ a EP prijíma nasledovné opatrenia: 

Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich 

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre 

život a zdravie. 

V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. Nenič svoje múdre telo) 

a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy. 

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.  

Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia. 
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Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť 

možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. 

Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru 

a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.  

V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ a EP 

bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku a zástupkyňu), ktorí vykonajú okamžité 

opatrenia. 

 

5. PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM MATERSKEJ ŠKOLY A ELOKOVANÝCH 

PRACOVÍSK 

 

Všetci zamestnanci sú povinní riadne hospodáriť s prostriedkami im zverenými , chrániť 

majetok pred poškodením , stratou , zničením a zneužitím. 

Kľúče od budov vlastnia všetci zamestnanci podľa pracovného zaradenia. 

Pavilóny ráno odomykajú učiteľky o 5 , 50 hod., zamykajú poobede o 16,15 hod., 

upratovačka a kuchárky. 

V priebehu prevádzky MŠ a EP v čase od 8 , 00 hod. do 14,15 hod. za uzamykanie pavilónov 

zodpovedajú upratovačky a ostatní zamestnanci MŠ a EP a to v rozsahu im určenej pracovnej 

náplne. 

V budove MŠ a EP je bez sprievodu pracovníka MŠ a EP zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej 

osoby.  

Ostatné veci si pracovníci MŠ a EP odkladajú na určené, uzamykateľné miesto. 

Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti pracovníka MŠ a EP. 

Po ukončení prevádzky MŠ a EP je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na 

uzamykateľné,  vopred určené miesto. 

Po ukončení prevádzky upratovačky skontrolujú všetky priestory MŠ a EP, uzatvorenie okien, 

zamknú pavilóny a brány do areálu MŠ a EP.  

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci  plnia v zmysle popisu 

práce a a Vnútornej smernice  na ochranu majetku MŠ a EP. Pracovníci zodpovedajú za 

inventár MŠ a EP  v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti. 

 

6. STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY 

A ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK 

 

Zamestnanci MŠ a EP sú povinný oboznámiť sa a dodržiavať predpisy a nariadenia BOZP 

a PO. 

Zúčastňovať sa školení BOZP a PO, ktoré zabezpečuje riaditeľka MŠ a EP.  

Zamestnanci odstraňujú všetky nedostatky, ktoré môžu spôsobiť zranenia a súvisia s ich 

náplňou práce a pracovnými povinnosťami. 

Udržujú poriadok a veci odkladajú na určené miesto. 
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Pri práci používajú ochranný odev, obuv a ochranné pracovné pomôcky potrebné pre výkon 

ich práce. 

Pri prácach vo výškach používajú dvojramenný rebrík, v prípade potreby i ochranný pás.  

Zamestnanci sú povinní oboznámiť sa s umiestnením hydrantov hasiacich prístrojov, 

s hlavným uzáverom vody, plynu a elektriky. 

Všetky závady a nedostatky , ktoré môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť sú zamestnanci 

povinní odstrániť, alebo zabezpečiť ich odstránenie prostredníctvom riaditeľky alebo 

zástupkýň EP.  

 

7. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI  VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY 

A ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK 

 

Pracovať podľa náplne práce , dodržiavať pracovnú disciplínu a efektívne využívať pracovný 

čas.  

Príchod a odchod z pracoviska značiť do knihy dochádzky. 

Na pracovisko prísť minimálne päť minút pred začatím vlastnej práce. 

Hlásiť dôvody neprítomnosti z dôvodu zabezpečenia plynulej prevádzky MŠ a EP riaditeľke 

alebo zástupkyniam.  

Pracovať nadčas v prípade ochorenia zamestnancov z dôvodu zabezpečenia plynulej 

prevádzky MŠ a EP.  

Šetriť elektrickou energiou, vodou, plynom. 

Dbať o zdravé a estetické prostredie MŠ a EP.  

Zúčastňovať sa pedagogických rád, metodických združení, pracovných porád, školení a aktivít 

MŠ a EP, ktoré súvisia s výchovno – vzdelávacou činnosťou MŠ a EP. 

 

Zakazuje sa :  

Fajčiť v areáli MŠ a EP. 

Používať alkoholické nápoje,  alebo prísť pod ich vplyvom na pracovisko. 

Odnášať z pracoviska predmety a doklady patriace MŠ a EP bez súhlasu  riaditeľky, 

zástupkýň  EP!   

Porušenie týchto povinností sa klasifikuje ako porušenie pracovnej disciplíny s vyvodením 

patričných dôsledkov !   
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8. STRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY A ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK 

 

MŠ a EP majú vytvorenú svoju  internetovú stránku : www.msbradacova.eu, ktorú majú 

zákonní zástupcovia detí/rodičia i široká verejnosť k dispozícii. Tu sa môžu oboznámiť   s 

náležitosťami súvisiacimi s materskou školou, aktivitami, obrazovou dokumentáciou. Sú tu 

zverejňované všetky dokumenty súvisiace s prevádzkou MŠ a EP, t. j.  verejné obstarávania, 

zmluvy, objednávky, faktúry, smernice a ostatné dokumenty. 

Školský poriadok MŠ a EP bol prerokovaný na triednych rodičovských schôdzkach, 

pedagogickej rade, pracovnej porade, rade školy a v spolupráci so zriaďovateľom. 

Všetky dotknuté osoby (zamestnanci, zákonní zástupcovia dieťaťa/rodičia) svojim 

podpisom potvrdzujú, že s ním boli oboznámené a sú si vedomé dôsledkov, ktoré v prípade 

porušenia môžu byť voči nim vyvodené .  

Zákonným zástupcom dieťaťa/rodičom je Školský poriadok k dispozícii na 

www.msbradacova.eu, v šatniach detí, zamestnancom MŠ a  EP na oznamovacích 

tabuliach. 

 

           

             Ľubica Kozárová, riaditeľka 

                                                                                                    Materskej škola, Bradáčova773/30,  

                   Myjava 

        

 

 

  Ľubica Mocková, zástupkyňa 

                  MŠ, Bradáčova773/30, Myjava 

 

 

 

        Mgr. Janka Ševčíková, zástupkyňa 

               EP, Hoštáky671/12, Myjava 

 

        

 

                                                                           Janka Mizeráková, zástupkyňa 

                                                                                 EP, SNP 407/1, Myjava 

 

 

 

 

 

http://www.msbradacova.eu/
http://www.msbradacova.eu/
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Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol(a) oboznámený(á) so Školským poriadkom 

Materskej školy Bradáčova 773/30 Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 

671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, na školský rok 2020/2021 a som 

si vedomý(á) dôsledkov, ktoré v prípade porušenia môžu byť voči mne vyvodené. 

 

   Meno dieťaťa:                      Meno rodiča:        Podpis rodiča: 

1.  

 

 

 

 

 

2.   

 

 

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
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19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    
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