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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Názov zariadenia :  Základná škola s materskou školou 

Adresa sídla zariadenia :  Melíškova 650, Veľké Leváre, 908 73 

Zriaďovateľ :   Obec Veľké Leváre 

Kontakt :    riaditeľ +421 034 779 4110, 0911979375  

 zástupkyňa pre materskú školu 0911520728  

riaditel@zsvlevare.edu.sk                                                                        

tina.allertova@gmail.com 

IČO :     36 063 932    

Riaditeľ ZŠ s MŠ : Mgr. Martin Potočňák 
Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Martina Allertová 
 
 
 

2. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Materská škola podporuje osobitný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

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

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí (§ 28 ods. 1 školského zákona). 

 

Profilácia materskej školy je obsiahnutá v kurikule, ktorým je Školský vzdelávací program 

pod názvom „Levárníček“ (ďalej len „ŠkVP“), vypracovaná podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu (ďalej len „ŠVP“). V ŠkVP sú rozpracované konkrétne ciele, obsahové a výkonové 

standardy a rámcový obsah výchovy a vzdelávania, stratégie a organizačné formy 

predprimárneho vzdelávania. 

 

Materská škola je v školskom roku 2016/2017 štvortriedna s celodennou výchovou a 

vzdelávaním vo veku od troch do šesť rokov a jedna trieda s 5-6 ročnými deťmi, ktorá im 

poskytuje možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.. 
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Materská škola je umiestnená v priestoroch základnej školy. Celý areál je oplotený kovaným 

plotom a bránou, ktorý je spojený s betónovými stĺpmi. Prízemie materskej školy tvorí 

vstupná hala, šatňa vybavená šatňovými skrinkami a lavičkami, tri triedy, kancelária 

zástupkyne riaditeľa ZŠ s MŠ a dve umyvárne.  Prízemie s poschodím spája vnútorné 

schodisko.  

Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi, miestnosť pre pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov. Prostredie materskej školy zútulňuje estetická výzdoba, 

ktorá sa pravidelne aktualizuje podľa ročných období a podujatí materskej školy. Na výzdobe 

sa veľkou mierou podieľajú i deti, ktoré sú vedené k estetičnosti i k starostlivosti o poriadok. 

 Materiálne vybavenie v podobe pomôcok pre deti je voľne prístupné a viditeľne uložené. K 

štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy patria hračky a najrôznejšie 

didaktické pomôcky. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je i detská 

a odborná literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a 

audiovizuálna technika, výpočtová technika, dve interaktívne tabule, vizualizér, rôzne druhy 

maňušiek, detské dievčenské a chlapčenské kroje typické pre náš región a pod. Všetky 

pomôcky a digitálne technológie, ktoré má materská škola k dispozícii, sa využívajú s 

dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí.  

Jednou z podmienok kvalitného plnenia školského vzdelávacieho programu je dostatočné 

vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné aktivity detí. 

Zariadenie priestorov je vyhotovené z prírodných materiálov, voskované a morené 

ekologickými prípravkami.     

 

Exteriér MŠ  

Materská škola nemá v súčasnosti vlastné detské ihrisko, na pobyt vonku využíva oplotenú 

trávnatú plochu v areály školy a telocvičňu. Výsadbu exteriéru tvoria veľké košaté listnaté 

stromy, ihličnany, ktoré filtrujú vzduch, pohlcujú prach, tlmia hluk, vytvárajú kyslík a v 

neposlednom rade plnia i estetickú a náučnú funkciu pri poznávaní prírodných reálií. 

 Materská škola má k dispozícii  športový areál patriaci zriaďovateľovi – Obci Veľké Leváre. 

Ten tvorí  multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a detské ihrisko 

 
 
 



 
 

3. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.00 hod. do 17.00 hod. 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov v školskom roku 2016 / 2017 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Martin Potočňák 

Zástup. riaditeľa pre MŠ: Mgr. Martina Allertová 

Učiteľky: Dvoranová Zuzana, Mgr. Chynoranská Bronislava, Janoštiaková Elizabeta, Mgr. 

Klimešová Lucia, Lovecká Lenka, Sofková Jana, Slavíčková Terézia, SlezákováAnna 

Vedúca školskej jedálne: Ferenčičová Iveta 

Nepedagogickí zamestnanci: Baďúrová Jarmila, Vrablecová Zdenka 

Úradné hodiny zástupkyne riaditeľa pre MŠ: párna streda  od 11.30 – 13.00 hod., príp. podľa 

predchádzajúceho dohovoru 

Vedúca školskej jedálne: Iveta Ferenčičová 

Konzultačné hodiny: podľa potreby zákonných zástupcov 

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi dňa 13.09.2016 a odsúhlasená 

zriaďovateľom dňa 28.8.2016 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na 

štyri týždne. V tomto období podľa dispozícií zástupkyne materskej školy vykonávajú 

prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní 

zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, príp. náhradné voľno. Prerušenie 

prevádzky v čase letných prázdnin oznámi zástupkyňa materskej školy oznamom dva 

mesiace vopred. 

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude 

vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V 

tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku. 

 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy 

Zápis a prijatie detí do materskej školy: 



 
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. 

Riaditeľ zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne 

prístupnom mieste, spravidla od 01.mája do 31.mája miesto a termín podávania žiadostí na 

nasledujúci školský rok. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a 

deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. 

Zákonný zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy 

predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast 

zástupkyni materskej školy najneskôr do 15.júna. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je 

kompletná, nebude akceptovaná. 

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o 

zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca 

zástupkyni materskej školy do 15. júna. 

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane 

zákonný zástupca najneskôr do 30. júna. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas 

školského roka vydá riaditeľ ZŠ s MŠ do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa 

(ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace) po dohode rodiča so zástupkyňou materskej školy. O 

forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade 

zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu, môže zástupkyňa 

materskej školy po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť 

o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto 

dochádzky. 

Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa od troch do šesť rokov jeho veku. 

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave 

dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku 

a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič 

nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať 

dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe. 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku roka zástupkyňa materskej školy, spravidla 

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

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

kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade (preradenie počas 

školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia zástupkyňa osobne. Preradenie dieťaťa 

počas školského roka je v právomoci zástupkyne a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o 

preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. 



 
Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa školského zákona je: 

• 20 v triede pre 3- až 4- ročné deti, 

• 21 v triede pre 4- až 5- ročné deti, 

• 22 v triede pre 5- až 6- ročné deti, 

• 21 v triede pre 3- až 6- ročné deti. 

 Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac 

desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a 

vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. 

V triede detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí od dvoch do štyroch 

rokov môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet v 

triede sa znižuje o dve za každé zdravotne postihnuté dieťa. 

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej 

inšpekcie prekročiť počet detí v triede najviac o tri deti. 

 

Dochádzka detí do materskej školy 

Rodič privádza dieťa v ranných hodinách a osobne ho odovzdá triednej učiteľke. Spôsob 

dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič so zástupkyňou alebo triednou 

učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a 

spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí, 

napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod. 

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav 

nie je vhodný na prijatie do materskej školy (infekčné, parazitárne ochorenie a pod.), lieky a 

iné doplnky sa deťom v materskej škole nepodávajú. 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred (osobne, telefonicky alebo 

zapísaním do zošita) najneskôr do 8.15 hod., v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, 

uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. 

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje 

ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom 

známu osobu. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní pre preberanie dieťaťa z 

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

roku. 



 
Úhrada poplatkov za pobyt v materskej škole 

Výška mesačného príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školskom zariadení (materská 

škola) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Leváre, je určená všeobecne záväzným 

nariadením zriaďovateľa (ďalej len „VZN“) 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade VZN obce Veľké 

Leváre o výške príspevku v materskej škole a o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského 

zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Veľké Leváre, povinný prispievať 

najviac sumou 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou    12,- €. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred, do 15. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostnou 

platbou. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi 

 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

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

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom 

 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. 

 

Školská jedáleň pri materskej škole 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom materskej školyza čiastočnú 

úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 

uvedenými finančnými pásmami a s čiastkovou úhradou režijných nákladov na výrobu jedál, 

výdaj jedál a nápojov, v zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon), v znení neskorších predpisov: 



 
 Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 

finančnými pásmami určenými MŠ SR s čiastkovou úhradou režijných nákladov na 

výrobu a výdaj jedál a nápojov. 

 Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je na jeden deň 1,19 €, z toho 

desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0, 23€ – štvrté finančné pásmo na nákup potravín 

stravníci od 2-6 rokov. Finančný príspevok sa uhrádza mesačne vopred šekom alebo 

bezhotovostnou platbou. Všetky deti sú prijaté minimálne na poldenné stravovanie. 

Zo zdravotných dôvodov, relevantne preukázaných ošetrujúcim lekárom, môže byť 

udelená výnimka nosenia si stravy z domu. 

 

 Vnútorná organizácia materskej školy 

Organizácia tried a vekové zloženie detí 

Triedy: 

1. trieda: 3- 4ročné deti 

2. trieda: 3- 4 ročné deti 

3. trieda: 4- 5 ročné deti 

4. trieda: 5-6 ročné deti 

5. trieda: 5- 6 ročné deti 

 

Preberanie detí 

Dieťa od rodičov preberá, po odsúhlasení rodičov na plenárnom RZ dňa 13.09.2016, 

nepedagogická zamestnankyňa MŠ v čase od 6.00- 6.30 hod. o 6.30 hod deti preberá 

službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi 

(alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Preberanie detí 

medzi učiteľkami je možné len písomne na základe aktuálneho záznamu detí s podpisom 

preberajúceho a odovzdávajúceho. 

Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách. 

Rodič preberá dieťa v čase od 12
30

 do 13
00

 alebo od 15
00

 do 17
00

 hod. 



 
Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred 

informovať triednu učiteľku. Rodič, príp. zákonný zástupca môže písomne poveriť na 

prevzatie dieťaťa aj inú osobu, avšak staršiu ako 10. rokov. 

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené 

preberanie detí, je potrebné písomne (fotokópiu úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku 

materskej školy. 

 

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, príp. inú 

zamestnankyňu materskej školy. 

Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyzických potrieb detí má 

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

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole – DENNÝ PORIADOK 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných 

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

dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

 

Prevádzka materskej školy je denne od 6
00

 do 17
00

 hod. 

06.00 – 08. 15     príchod do MŠ 

                            hry a hrové činnosti 

                            edukačná aktivita (frontálna , individuálna) 

                            hygiena     

08. 15 – 11.30 -  relaxačné a pohybové cvičenia 

                           hygiena, desiata 

                           edukačná aktivita (frontálna , individuálna) 

                           hry a hrové činnosti 

                           hygiena, pitný režim 

                           pobyt vonku 



 
11.30 – 14.30 -   hygiena, obed 

                           Odpočinok 

14.30 – 17.00 -   hygiena, olovrant 

                           hry a hrové činnosti                              

                           odchod domov                                                                                          

Denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať 

na potreby a záujmy detí. 

 

Organizácia v šatni 

Do šatne majú prístup rodičia a splnomocnené osoby v čase od 6.00- 8.15 hod. , v čase 

obedného vyzdvihnutia dieťaťa z MŠ v čase od 12.30- 13.00 hod. a od 15.00 – 16.30 hod. 

Pred vstupom do šatne si očistia obuv na rohoži. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky 

vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k poriadkumilovnosti a k samostatnosti. Za 

poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené oblečenie pre 

prípad znečistenia a premočenia. 

Za estetickú úpravu v šatni zodpovedajú učiteľky, za hygienu určená prevádzková 

zamestnankyňa. Učiteľka v mladšej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt 

vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej 

skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby. 

 

Organizácia v umyvárni 

Na spodnom podlaží má 1 trieda samostatné sociálne zariadenie; 2 a 3 trieda sa strieda 

v druhom sociálnom zariadení. Na hornom poschodí je sociálne zariadenie rozdelené na 

dievčenskú a chlapčenskú časť. Využívajú ho triedy číslo 4 a 5. Každé dieťa má vlastný 

uterák zavesený na háčiku podľa pridelenej vizitky/značky dieťaťa. Za pravidelnú výmenu 

uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určená prevádzková 

zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni spravidla zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich 

učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.Za celkovú organizáciu pobytu detí v 

umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, 

zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy. Rodičia 

nevstupujú do detskej umyvárne, WC a nepoužívajú školské WC (len v nutných prípadoch). 

 



 
Organizácia v jedálni 

Desiata a hlavné jedlo sa deťom podáva v dvoch etapách: 

Desiata: 

      • prvá etapa od 8.45 – 9.15  jedia deti 1., 2., 3 triedy 

      • druhá etapa od 9
.15

do 9
30

 – jedia deti 4 a 5 triedy 

Obed:  

       • prvá etapa od 8.45 – 9.15  jedia deti 1., 2., 3 triedy 

       • druhá etapa od 9
.15

do 9
30

 – jedia deti 4 a 5 triedy 

Olovrant: 

      • prvá etapa od 14
.45 

do 15.00 – jedia všetky deti 

      • Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá 

vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. 

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedá zástupkyňa materskej 

školy a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho 

stravovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla 

učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. 

Deti 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4–5 ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 

5–6 ročné používajú celý príbor. V závislosti od zručností detí sa umožní používanie 

kompletného príboru aj mladším deťom. 

 

Pobyt detí vonku 

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú 

činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich 

zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky. 

Jednotlivé triedy podľa možnosti využívajú rôzne plochy určené na pobyt vonku a tým 

predchádzajú väčšiemu množstvu detí na jednej ploche. 

Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v 

každom počasí primerane obliekať a obúvať. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja 

dieťaťa sa neodporúča vynechať pobyt vonku. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa 



 
nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, 

dážď (nie mrholenie). 

Pobyt vonku učiteľka realizuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Činnosťami 

počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, 

športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenia kriedovým pastelom na betón, veľké 

kartóny atď. 

 

Vychádzky 

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

učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie 

zdvihnutou rukou alebo používa zastavovací terč na zastavenie premávky, vchádza na 

vozovku prvá a odchádza z nej posledná. 

 

Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov 

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku 

hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo úpalu. 

Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný 

opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu môže 

použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim. 

V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11
00

 do 

15
00

hod. obmedzuje na minimum. 

 

Organizácia v spálni 

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

Pri prezliekaní deti motivuje podľa ich schopností k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní 

zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od 

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

spánku. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje pomôcky, 

príp. študuje odbornú literatúru. 

 

Organizácia záujmových krúžkov 



 
Na základe informatívneho súhlasu rodiča materská škola ponúka deťom zapojiť sa do 

krúžkov. Realizácia týchto aktivít je v odpoludňajších hodinách (od 15
00

 do 16
30

 hod.). 

Výtvarný krúžok prebieha v ranných hodinách od 8.00-8.45hod. Za zdravie a bezpečnosť detí 

zodpovedá vedúca krúžku.  

Výučba anglického jazyka sa realizuje pod záštitou Centra voľného času Malacky. Lektorka 

si preberá deti na základe informatívneho súhlasu, ktoré jej písomnou formou dá rodič 

dieťaťa. V plnej miere zodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí. 

 

Obmedzenie, prípadne prerušenie prevádzky 

Počas školských prázdnin (okrem letných) budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o 

prevádzku materskej školy. Pokiaľ záujem nepresiahne 50%, prevádzka bude iba obmedzená 

na zodpovedajúci počet tried, (20 detí – 1 trieda), pokiaľ záujem nepresiahne 25%, prevádzka 

bude z ekonomických dôvodov prerušená (napr. vianočné a jarné prázdniny) a zamestnanci si 

budú čerpať riadnu dovolenku. 

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) 

sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného 

zdravotníctva. V rámci šetrenia finančných prostriedkov a z ekonomických dôvodov v prípade 

nízkej dochádzky detí do materskej školy, zástupkyňa môže rozhodnúť o spájaní tried. 

Nadbytok zamestnancov v takomto prípade zástupkyňa rieši čerpaním dovolenky. 

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami 

Rodičia, príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými 

zamestnancami denne v čase od 12
30

 do 13.00 hod., prípadne v inom čase podľa dohody. 

Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec 

prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, 

ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v 

predchádzajúcom čase upozornený. 

Pedagogický zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú 

literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa. 

 

 

 

 



 
4. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov : 

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

obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v knihe úrazov. Tento 

záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie 

lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom 

dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak zákonný zástupca dieťaťa je 

nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Zabezpečí odovzdanie 

lekárskeho záznamu o ošetrení dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi. V prípade úrazu, 

ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej 

zdravotnej pomoci a zákonného zástupcu dieťaťa, ktorúkoľvek zamestnankyňu 

materskej školy a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie 

v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu zákonných 

zástupcov dieťaťa. Úraz zaznamená v knihe úrazov a lekársku správu odovzdá 

zákonným zástupcom dieťaťa. 

- Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa Metodického usmernenia 

č. 4/2009 – R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl a 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. 

 

Opatrenia v prípade pedikulózy : 

- Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodcom 

pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom 

styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeň, kefa, čiapka, šál, osobná posteľná 

bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy 

a vši hlavne za ušami a v zátylku. 

- Hlásenie ochorenia : zákonný zástupca dieťaťa, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, 

ohlási túto skutočnosť učiteľovi alebo zástupkyni materskej školy. Hromadný výskyt 

hlási riaditeľ ZŠ  s MŠ  na odbor epidemiológie RÚVZ.  



 
 

Opatrenia : 

- Pri výskyte pedikulózy je nevyhnutné dezinsekciu vykonať naraz u všetkých 

členov kolektívu, vrátane zdravých detí a rovnako v rodine u všetkých členov 

domácnosti. 

- Doporučujeme  použiť účinné insekticídne prípravky vo vhodných 

aplikačných formách (Diffusil H 92 M, Nitifon vlasová voda, Prasidose pena 

a šampón, Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér (používať 

podľa návodu) 

- Vyčesávanie hníd z vlasov po použití vhodných prípravkov (šampón, gél...) 

- Potrebné je vyhubiť vši (vlasy, kefy, hrebene...predmety ošetriť Biolitom P- 

81 alebo nechať namočené  5- 10 minút vo vode s Orthosanom BF 45) 

- Posteľnú bielizeň je nutné vyprať pri teplote 70
0
C a následne vyžehliť  

- Pravidelné vykonávanie ranného filtra u všetkých detí 

- Nakazené deti izolovať do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa. 

- Dieťa je vylúčené z kolektívu po potvrdení pozitívneho nálezu lekárom až do 

ukončenia vhodnej a účinnej liečby. 

- Dieťa je možné opätovne prijať po preliečení a predložení písomného 

potvrdenia príslušného lekára o uzdravení dieťaťa.  

 

Ochrana pred sociopatologickými javmi : 

 

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

pred sociopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí v prípade dôvodného 

podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu 

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

s pedagogicko – psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych 

vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

  

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog : 



 
Materská škola 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 (EKO – Program) 

- V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové 

programy zakomponované do výchovno – vzdelávacej činnosti detí 

predškolského veku v každej triede. 

- Poskytovať deťom dosť 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.“ 

(zabezpečené označenie vo všetkých priestoroch budovy MŠ – interiér + 

exteriér) 

- Dbať o to, aby sa do priestorov budovy nedostali žiadne nepovolané osoby 

a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti. 

- Pedagogickí zamestnanci sa budú v rámci možností zúčastňovať školení 

s touto pálčivou tematikou. 

- V prípade podozrenia a šírenia legálnych a nelegálnych drog v prostredí 

materskej školy bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľ a zástupca 

riaditeľa materskej školy), ktorí vykonajú okamžité opatrenia. 

 

Preventívne opatrenia pre prípad pandémie chrípky : 

 

V súvislosti s výskytom chrípky sú preventívne opatrenia v detských kolektívnych 

zariadeniach veľmi dôležité. Z hľadiska získania chrípkovej infekcie totiž patria deti 

predškolského veku a školského veku medzi rizikové skupiny populácie. V epidémiách býva 

najvyššia chorobnosť u detí do 15 rokov. Deti od 6 mesiacov do troch rokov veku patria 

medzi prioritné skupiny osôb na očkovanie proti chrípke, deti predškolského a školského 

veku patria medzi ďalšie rizikové skupiny osôb na očkovanie proti chrípke. 

 



 
Predchádzanie : 

- Posilňovanie imunitného systému : Športovanie 

Dostatok spánku a oddychu – správny 

vyvážený denný režim. 

Správne stravovacie návyky a zloženie 

stravy bohatej na vitamíny a vlákniny.   

     Dostatok tekutín. 

 

- Znižovanie rizika nákazy :  Pravidelné umývanie rúk. 

Nepoužívať na jedenie spoločný príbor, 

nepiť zo spoločného pohára. 

Udržiavať odstup od nachladnutého 

človeka. 

Pri prechladnutí si nechytať oči a nos – 

väčšie riziko prenosu choroboplodných 

zárodkov cez sliznice. 

Nezdržovať sa v preplnených 

a nevetraných miestnostiach. (vetrať) 

 

Liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia : 

Každé infekčné ochorenie si vyžaduje izoláciu chorého človeka od zdravých, 

preto treba počas choroby zostať doma a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AKO ROZOZNAŤ CHRÍPKU OD PRECHLADNUTIA  

 

PRÍZNAKY PRECHLADNUTIE CHRÍPKA 

Nádcha, upchatý nos Typický sprievodný jav Takmer sa nevyskytuje 

Bolesti hlavy Veľmi časté Typické, oveľa silnejšie 

ako pri prechladnutí 

Bolesti svalov a kĺbov Veľmi časté Silné bolesti svalov 

a kĺbov 

Začiatok ochorenia Pomalý, najčastejšie 

škriabanie v hrdle 

Náhly, v priebehu 

niekoľkých hodín, 

vysoká teplota, silná 

únava 

Horúčka Často bez horúčky, 

najviac do 38
0
 C 

Typická vysoká a rýchlo 

nastupujúca teplota 

Kašeľ Vyskytuje sa často až na 

konci ochorenia, keď 

ostatné príznaky už 

odzneli 

Bolestivý suchý kašeľ na 

začiatku ochorenia 

Trvanie ochorenia 7 – 9 dní 7 – 14 dní, doliečenie 

trvá často niekoľko 

týždňov 

Únava Len niekedy Časté je vyčerpanie 

 

 

 

POSTUP NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA CHRÍPKY : 

- Vyhýbať sa hromadným podujatiam. 

- V prítomnosti inej osoby podozrivej z nákazy nosiť rúšku. 

- Umývať si ruky viackrát denne mydlom počas 30 sekúnd. 

- Zostať doma ak sa prejavia príznaky chrípky, zavolať svojmu lekárovi, 

prípadne pohotovosť. 



 
 

PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV : 

Dieťa má právo : 

- Rovnoprávny prístup k vzdelaniu. 

- Bezplatné vzdelávanie pre päť ročné deti pred začiatkom plnenia povinnej 

školskej dochádzky v materskej škole. 

- Vzdelanie v štátnom jazyku.                  

- Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie 

a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom. 

- Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti. 

- Výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

- Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. 

- Úcta k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu.    

Povinnosti dieťaťa :           

- Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb, detí zúčastňujúcich sa  

výchovy a vzdelávania. 

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

záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi.   

 

Všeobecne o právach a povinnostiach zákonných zástupcov detí : 

1. Spoločným základom je to, že sú predovšetkým osobnými právami 

a povinnosťami, preto ich nemožno prenášať na iné osoby, nemožno sa ich 

vzdať a nepremlčujú sa. 

2. Nositeľmi práv a povinností k dieťaťu sú zásade obaja rodičia (zákonní 

zástupcovia). Iný subjekt sa nemôže stať nositeľom niektorých práv rodičov 

(zákonných zástupcov) vždy len na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

štátneho orgánu a to súdu. 



 
Zákon nedovoľuje rodičom (zákonným zástupcom) previesť svoje povinnosti 

voči dieťaťu na niekoho iného. Rodičia (zákonný zástupcovia môžu poveriť 

výkonom starostlivosti o dieťaťa alebo jeho výchovou inú osobu. 

3. Rodičovské práva zanikajú (práva zákonných zástupcov dieťaťa) : 

- Dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. 

- Smrťou rodiča (zákonného zástupcu) alebo dieťaťa, alebo ich vyhlásením za 

mŕtvych. 

- Ak bol rodič (zákonný zástupca) pozbavený spôsobilosti na právne úkony 

alebo ak bolo dieťa osvojené. 

Maloletému rodičovi neprizná Zákon o rodine niektoré práva (vychovávať dieťa, 

zastupovať ho, spravovať jeho veci), no ukladá mu určité povinnosti 

predovšetkým v oblasti vyživovacej povinnosti. Ak je maloletý rodič schopný 

a má možnosť plniť voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je povinný toto výživné 

svojmu dieťaťu poskytovať. 

 

 

Jednotlivé rodičovské (zákonných zástupcov dieťaťa) práva a povinnosti : 

Výchova : 

O výchovu detí sa  starajú v nerozlučnej miere rodičia (zákonní zástupcovia), štát 

a spoločenské organizácie. 

Rodičia ( zákonní zástupcovia dieťaťa) nie sú jedinými činiteľmi. 

Aby rodičia (zákonní zástupcovia) mohli plniť právo a povinnosti 

vychovávať svoje dieťa : 

- Majú zásadné právo mať dieťa u seba, vo svojej priamej osobnej starostlivosti. 

- Majú celý rad prostriedkov (určujú miesto pobytu dieťaťa, dozerajú na dieťa, 

používajú vhodné pedagogické prostriedky – zákazy, prípadne tresty, určujú 

povolanie dieťaťa...) 

Rodič ( zákonný zástupca) je povinný vychádzať z toho, že rozhodujúci je 

záujem dieťaťa, ak je v konkrétnych smeroch v súlade so záujmami 

spoločnosti. 



 
Do rámca výchovného pôsobenia sa zvyčajne zahŕňa aj povinnosť osobnej 

starostlivosti o dieťa. Umožňuje to matkám maloletých detí, aby sa počas 

materskej dovolenky mohli naplno venovať dieťaťu. 

Rodičia (zákonní zástupcovia) sú za výchovu svojich detí zodpovední 

spoločnosti a z toho vyplýva, že svoj podiel na výchove nemôžu preniesť na 

ostatné výchovné činitele, alebo sa na ne spoliehať, a preto zanedbávať svoje 

povinnosti. Zároveň však rodičia (zákonní zástupcovia) majú právo 

a povinnosti aktívne spolupracovať so všetkými ostatnými, ktorí sa zúčastňujú 

na výchove a vzdelávaní detí. „Nevlastný rodič (zákonný zástupca) t. j. 

manžel/ka rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) má iba povinnosť pomáhať pri 

výchove dieťaťa. 

         Zastupovanie dieťaťa : 

Maloletí nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, preto potrebujú, 

aby právne úkony, na ktoré nie sú spôsobilí, urobil za nich právny zástupca. 

Zákon o t rodine zveruje rodičovi (zákonnému zástupcovi) toto právo ako aj 

ďalšie významné rodičovské právo. 

Má ho len rodič ( zákonný zástupca), ktorý má spôsobilosť na právne úkony 

v plnom rozsahu. Preto maloletý rodič nemôže byť zákonným zástupcom dieťaťa.  

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo : 

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

zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom 

a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej 

príslušnosti, právo na slobodu voľby materskej školy možno uplatňovať 

s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy. 

- Žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali 

deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným 

poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelania podľa 

tohto zákona. 

- Oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a Školským 

poriadkom, Pracovným poriadkom, Prevádzkovým poriadkom a ďalšími 

internými predpismi. 



 
- Získať informácie o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

a o jeho napredovaní. 

- Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

- Sledovať vývin a orientácii školy a vyjadrovať svoj názor.                   

- Prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo 

dotýkajú jeho dieťaťa 

- Poznať účel, na ktorý sa využili jeho finančné prostriedky pri sponzorovaní  

školy. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný : 

- Dodržiavať v plnom rozsahu podmienky stanovené všetkými legislatívami, 

normami, ktoré sa týkajú školy. 

- Dodržiavať Školský poriadok  v rozsahu zodpovednosti. 

- Poznať pravidlá a Školský poriadok materskej školy a viesť k ich dodržiavaniu 

aj svoje deti. 

- Prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobilo jeho dieťa na majetku školy 

a spolužiakov. 

- Včas ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa v škole. 

- V zmysle Školského poriadku materskej školy pravdivo informovať 

vedenie materskej školy a triedne učiteľky o skutočnom aktuálnom 

fyzickom a duševnom zdravotnom stave dieťaťa, nesplnenie tejto 

povinnosti bude dobromyseľne považované za hrubé porušenie Školského 

poriadku. 

- Informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť ak si situácia 

vyžaduje osobitnú starostlivosť. (napr. alergie) 

- Prihlásiť svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku po dovŕšení 6 roku. 

- Nenarušovať súkromie zamestnancov školy. 

 

 

 

 



 
PRÁVO NA OCHRANU PROTI VŠETKÝM FORMÁM DISKRIMINÁCIE 

A NÁSILIU : 

 

Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnoprávne pokiaľ ide o dôstojnosť a práva, 

a preto : 

- Nikto nesmie byť diskriminovaný vo svojom sexuálnom a reprodukčnom 

živote, v prístupe k zdravotníckej starostlivosti a službám na základe rasy, 

farby pleti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, rodinného stavu, postavenia 

v rodine, veku, jazyka, náboženstva alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu 

alebo iného postavenia. 

- Každý má právo na rovnaký prístup k vzdelaniu a informáciám v záujme 

zabezpečenia zdravia a blaha, vrátane prístupu k informáciám, poradenstvo 

a službám týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. 

- Všetky ženy a deti ženského pohlavia majú právo na primeranú výživu 

a starostlivosť počas celého života a na ochranu pred predsudkami, 

zvyklosťami a všetkými ostatnými praktikami, ktoré sú založené na myšlienke 

podradenosti alebo stereotypných úlohách mužov a žien a ktoré znamenajú 

diskrimináciu. 

- Žiadna žena nemôže byť diskriminovaná v prístupe k vzdelaniu, informáciám 

a službám súvisiacim s rozvojom alebo jej sexuálnym a reprodukčným 

zdravím. 

- Nikto sa nemôže podriadiť programu sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti, 

ktorého účinkom dochádza k diskriminácii určitej skupiny populácie. 

- Každý má právo na ochranu pred všetkými formami násilia, ktorého príčinou 

je rasa, farba, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, 

národnostný a sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. 

- Všetky ženy majú právo na ochranu pred diskrimináciou v spoločnosti, 

v rodine alebo v zamestnaní z dôvodu tehotenstva alebo materstva. 

- Nikto nesmie byť počas svojho života diskriminovaný, pokiaľ ide o prístup 

k informáciám, zdravotnej starostlivosti alebo službám, ktoré súvisia so 



 
sexuálnymi a reprodukčnými právami a potrebami na základe pohlavia, veku, 

sexuálnej orientácii a telesného či duševného postihnutia. 

- Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému 

zaobchádzaniu alebo trestu. Predovšetkým nikto nesmie byť bez slobodného 

súhlasu založeného na informovanosti podrobený  lekárskym alebo vedeckým 

výskumom, a preto : 

- Každé dieťa má právo na ochranu pred všetkými formami vykorisťovania, 

osobitne pred sexuálnym vykorisťovaním, detskou prostitúciou a pred 

všetkými formami sexuálneho zneužívania, násilia a obťažovania vrátane 

zvádzania alebo na iné nezákonné sexuálne praktiky a využívanie detí 

v pornografii a pri výrobe pornografických materiálov. 

- Nikto nesmie byť podrobený lekárskym pokusom alebo experimentom 

súvisiacim so sexualitou alebo metódami a postupmi regulácie plodnosti bez 

jeho plného, slobodného súhlasu, založeného na informovanosti. 

- Všetky ženy majú právo na ochranu pred obchodovaním so ženami 

a vykorisťovaním žien prostitúciou. 

- Všetci civili – ženy aj muži majú právo na ochranu pred znevažujúcim 

zaobchádzaním a pred násilím súvisiacim s ich sexualitou a reprodukciou, 

najmä v čase ozbrojeného konfliktu. 

- Každý má právo na ochranu pred znásilnením, sexuálnym násilím, sexuálnym 

zneužívaním a sexuálnym obťažovaní 

 

Ochrana spoločenského a osobného majetku : 

Vchody do materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od 

budovy majú všetci zamestnanci, ktorí ich potrebujú na otváranie, respektíve 

uzamykanie a zabezpečenie prevádzky materskej školy. Budovu ráno odomyká 

a večer zamyká školníčka. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie 

budovy zodpovedá školníčka . 

V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca školy zakázaný 

akýkoľvek pobyt cudzej osoby. 



 
V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia detí sú ich zákonní zástupcovia 

spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy  

podozrivé a neznáme osoby a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov 

materskej školy na danú skutočnosť. 

Po ukončení prevádzky materskej školy službukonajúca učiteľka je povinná 

odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné vopred dohodnuté miesto. 

Pri odchode z triedy učiteľka prekontroluje uzatvorenie okien a dverí. 

Jednotlivý (všetci) zamestnanci materskej školy zodpovedajú za inventár 

materskej školy, chránia ho pred poškodením. 

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku školy si zamestnanci plnia 

v zmysle pracovnej náplne. 

Osobné veci si všetci odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 

 Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne 

školníčka. 

Úsek materskej školy : 

- Hlavnou úlohou materskej školy je poskytovanie komplexnej výchovno – 

vzdelávacej starostlivosti pre deti predškolského veku a zabezpečuje 

predprimárne vzdelávanie detí : 

Úsek zabezpečuje tieto činnosti : 

- Prijíma a odovzdáva deti zákonným zástupcom detí alebo oprávneným 

osobám. (splnomocnenie dospelej osoby) 

- Na požiadanie poskytuje metodicko – poradenskú činnosť pre zákonných 

zástupcov detí alebo oprávnené osoby v oblasti výchovy a vzdelávania. 

- Správnu životosprávu a denný program výchovy a vzdelávania detí primeraný 

ich veku, vývoju a rozvoju osobnosti. 

- Osobnú hygienu. 

- Bezpečnosť a ochranu detí. 

- Nákup školských potrieb a prevádzkového materiálu po odsúhlasení 

zamestnávateľom (zriaďovateľom). 

- Čistotu, hygienu a bezpečnú dezinfekciu prevádzkových priestorov. 

- Bežnú údržbu budovy a areálu. 



 
- Výmenu posteľnej bielizne, uterákov, ochranné odevy pre zamestnancov 

zabezpečuje zamestnávateľ (. 

Pedagogické zamestnankyne sú zamestnancami materskej školy. 

 

- Všetci zamestnanci danej materskej školy zaobchádzajú so zvereným 

inventárom šetrne a sú zaň zodpovedný. 

 

- Pedagogickí zamestnanci s praxou do 5 rokov sa pripravujú na výchovno – 

vzdelávaciu činnosť písomne, nad 5 rokov praxe sa písomná forma prípravy 

nevyžaduje. 

 

- Naďalej platí dodržiavanie Zákaz fajčenia 

 vo  všetkých priestoroch materskej školy, Poplatky za čiastkovú úhradu  

(9€ ), §25 Zákona 553/2003 Z.z. Porušenie mlčanlivosti 

č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon). Odporúča sa 

sledovať stránky MŠ SR týkajúce sa školstva, zvlášť materských škôl. 

 Všetci zamestnanci materskej školy dodržiavajú a rešpektujú  Organizačný poriadok 

a Pracovný poriadok vydaný zástupkyňou materskej školy . 

      Mimoriadne udalosti : 

           V záujme predchádzania mimoriadnym udalostiam a haváriám je potrebné : 

- Priebežne sledovať technickú úroveň a vybavenie priestorov budovy, skladov 

a komunikácií, rozvodov plynu, vody a kanalizácie, strojov, prístrojov 

a elektrických zariadení a nahlasovať poruchy aj písomne do zošita závad. 

- Vykonávať vstupné a periodické školenia zamestnancov z bezpečnostných, 

hygienických a protipožiarnych predpisov. Zabezpečiť používanie symbolov 

a signálov na zaistenie BOZP a o nebezpečenstvách informovať všetkých 

zamestnancov. 

- Podľa prílohy traumatologického plánu dodržiavať poplachové smernice pri 

úraze (doplnenie lekárničiek, osveta pri poskytovaní prvej pomoci, 

zabezpečenie rýchlej lekárskej pomoci, prípadnej evakuácie). 



 
- Spracovať osobitný náčrt umiestnenia lekárničiek a prostriedkov prvej pomoci 

so zoznamom poverených osôb, ktorým bolo zariadenie zverené. 

- Dodržiavať predpisy predpisy PO (o skladovaní horľavých látok 

a manipulácie s nimi, označenie pracovísk a priestorov...) a zabezpečiť 

funkčnosť požiarno – technických zariadení a požiarnych vodovodov(z 

preventívnej prehliadky vyhotoviť záznam do požiarnej knihy s uvedením 

zistených nedostatkov a spôsobe ich odstránenia, termínom...) 

- Poznať a dodržiavať Požiarny štatút školy a požiarne smernice zo Školského 

poriadku materskej školy. 

- Viditeľne vyvesiť zoznam telefónnych čísel najdôležitejších inštitúcií pre 

materskú školu, tiesňových volaní v prípade mimoriadnych situácií. 

V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a vykonávacej Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. 

O požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov je v škole vypracovaná 

dokumentácia o ochrane pred požiarmi ako sú – Požiarny štatút, Požiarne 

poplachové smernice, Požiarny evakuačný plán,... 

Povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru sú určené v požiarnych 

poplachových smerniciach. Organizácia evakuácie osôb z objektov zasiahnutých 

alebo ohrozených požiarom je riešená v Požiarnom evakuačnom pláne. 

Ďalšie mimoriadne úlohy sú riešené vnútornými predpismi materskej školy, 

pokynmi riaditeľa materskej školy a dokumentáciou CO. 

 

  

5. HYGIENICKÝ A  SANITÁRNY PROGRAM 

 

Pracovná doba školníčky:  

 

          100% úväzok  :  ranná zmena       06,00 hod. – 14.00,hod. 

                                      poobedná zmena 09,00 hod. – 17.00 hod. 

     



 
Rozpis pracovnej činnosti upratovačky 

- Podľa Pracovnej zmluvy a Pracovného poriadku pre pedagogických 

a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení je školníčka povinná 

vykonávať nasledovné druhy práce : 

Čistenie všetkých typov rozobrateľných okien, vrátane ich rozoberania, skladania 

a drobnú údržbu. 

Zodpovednosť za čistotu a včasné upratovanie určených priestorov : 

- 1x týždenne vymieňať uteráky, vyčistiť skrinky na odkladanie vecí (v šatni 

a v umyvárni) 

- 3x denne umývať navlhko podlahu, WC, umývadlá (aj priebežne podľa 

potreby) 

- dezinfikovať hygienické potreby detí – poháre, 

- 1x mesačne urobiť veľké upratovanie – omiesť steny, vyčistiť okná a okenné 

rámy, záclony  vyprať podľa potreby, povysávať všetky lehátka, vyleštiť 

podlahy, vyčistiť radiátory, kvety sprchovať podľa potreby, dezinfikovať 

hračky, počas letných prázdnin uskutočniť dôkladnejšie veľké upratovanie 

veľkých miestností, priestorov a príslušných zariadení 

- 1x mesačne vymeniť posteľnú bielizeň na lehátkach  

- 3x ročne vyčistiť svietidlá 

- Pravidelne vetrať miestnosti, zatvárať okná a kontrolovať WC (po ukončení 

pracovnej doby 17.00 hod.) 

- pomáhať pri nárazových prácach v MŠ, starať sa o čistotu okolia a areálu MŠ 

- zametať, odpratávať sneh, posýpať chodníky, pravidelne dezinfikovať 

a polievať pieskovisko, ošetrovať zeleň, v lete polievať prašné priestory, celý 

areál udržiavať v čistote, tak, aby pôsobil esteticky a bezpečne 

- pomáhať pri prezliekaní detí pred pobytom vonku  

- odkladať čistiace prostriedky na bezpečné miesto, zodpovedne zaobchádzať so 

zverenými strojmi a materiálom, pravidelne čistiť vysávače a dodržiavať 

všetky zásady BOZP a PO. 

- Je povinná oznamovať zistené závady a nedostatky zástupkyni MŠ 



 
- zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri 

vykonávaní verejnej služby a ktoré nie je možné oznamovať iným osobám, 

a to aj po ukončení pracovného pomeru 

- plní ďalšie úlohy a na základe pokynov riaditeľky MŠ, ktoré sú uložené 

v súlade s druhom práce a sú potrebné pre zabezpečenie prevádzky 

-  

Všeobecné a hygienické požiadavky : 

Zariadenie : 

Materská škola je vybavená nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami, 

ktoré zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám a predpisom.   

(materiál, veľkosť, primeranosť veku detí...) podlaha je pokrytá materiálom 

z PVC a kobercami, ktoré sa tepujú, dezinfikujú a udržiavajú v čistote.  

Zvuková pohoda : 

Materská škola leží v blízkosti frekventovanej cesty, nezvyšuje sa však zdroj 

hlučnosti a prašnosti prostredia. 

Vybavenie pitnou vodou : 

Materská škola je zabezpečená zdravotne neznečistenou pitnou vodou z verejného 

vodovodu. 

Mikroklíma : 

Je zabezpečovaná pravidelným vetraním (nie priamo na deti)  v triedach, spálni 

a vo všetkých ostatných priestoroch budovy. 

Osvetlenie : 

Využíva sa najmä prirodzené osvetlenie, v lete sú miestnosti chránené pred 

prehriatím žalúziami. 

Umelé osvetlenie je vytvorené pomocou svietidiel a neónov. 

Vykurovanie : 

Vykurovanie je zabezpečené z vlastnej kotolne, kde je umiestnený plynový kotol, 

(ktorý obsluhuje  kurička), cez radiátory. 

Teplotu v jednotlivých triedach kontrolujeme bytovými teplomermi, teplota je 

v triedach 22 
0
C. 

 

 



 
Triedy :     22 

0 
C 

Spálňa :    22
0 

C 

Sociálne zariadenia :             24
0 

C 

Šatňa :    20
0 

C 

Jedáleň, Výdajňa jedla:  22
0 

C 

Ostatné priestory budovy :  20
0 

C 

 

Všetky priestory budovy sú pravidelne vetrané a tým sa vytvára príjemná klíma 

počas celodenného pobytu detí aj všetkých zamestnancov v MŠ. (Vyhláška MZ 

SR č. 527/2007) 

 

Odstraňovanie odpadových látok : 

Umiestnenie, riešenie a udržiavanie stanovíšť zberných nádob sú 

zabezpečené tak, aby nemali negatívny dopad na životné prostredie, boli 

ľahko udržiavateľné a chránené pred poveternostnými vplyvmi. 

Pre organický odpad je vyčlenený priestor s nádobami, ktorá je denne 

vyprázdňovaná osobami poberajúcimi odpad. 

Hygiena a zdravotný stav zamestnancov : 

Na zamestnancov materskej školy sa vzťahujú predpisy o lekárskych prehliadkach 

a smernice o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti : 

- Predložiť posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pred uzatvorením 

pracovnej zmluvy. 

- Podrobiť sa vstupným prehliadkam pred nástupom do zamestnania (ZŠS – 

zdravotný preukaz) 

- Dodržiavať hygienické predpisy, dbať o osobnú hygienu, starostlivosť 

o zdravie svoje aj iných. (používať tekuté mydlo) 

- Školníčka je povinná chrániť sa pri vykonávaní hygienického a sanitárneho 

programu ochrannými prostriedkami. (ochranný odev, zdravotná obuv, 

gumené rukavice,...) 

 
 
 



 
AREÁL ZŠ s MŠ : 

  
   

- Trávnatá plocha sa počas sezóny kosí 1x za dva týždne (školník) 

pokosenú trávu  odváža na  skládku bio odpadu (odvoz zabezpečuje zriaďovateľ) 

- Dreviny sa pravidelne ošetrujú 1x do roka (odvoz odpadu zabezpečuje 

zriaďovateľ) 

- Chodníky sa udržujú v čistote, pravidelne sa zametajú, počas zimnej sezóny sa 

čistia od snehu a námrazy  

 

 
 

REŽIM DEZINFEKCIE : 
 
Predmet – 

oblasť 

použitia 

Dezinfekčný, 

čistiaci 

prostriedok 

Spôsob aplikácie Koncentrácia 

roztoku 

Doba 

expozície 

Podlahy, 

Kľučky 

dverí, 

Pracovné 

náradia 

Savo              

Ajax              

Lena    

Chloramín T 

Incidin extra 

Incidur spray                           

Suprachlór 

Forten      

Hygem 

Umyť 

dezinfekčným 

roztokom denne, 

kľučky nechať 

zaschnúť 

1%     

koncentrát, 

koncentrát      

2%,                   

2%              

priame 

použitie,      

 

 

 

0,5 – 1,5 %,     

0,5 %,               

2%                               

Umyť a nechať 

zaschnúť,               

 

30 min.         

Umyť, nechať 

zaschnúť         

(spray 

nastriekať 

a nechať 

zaschnúť)         

30 min.             

30 – 60 min.      

1 hod. 

Keramické 

obklady, 

Olejové 

nátery 

Fixinela        

Savo          

Frosch tekut. 

Cipro tekut.  

Pulirapid  

Havana        

Citra         

Chloramín T 

Incidin extra   

5P                     

5P Plus 

Umyť 

koncentrátom, 

čistiacim práškom 

denne. Umyť 

dezinfekčným 

roztokom raz za 14 

dní. 

koncentrát      

1%             

priame použ. 

priame použ.  

 

koncentrát 

priame použ.  

 

priame použ.   

 

1%                 

0,5%  - 1%      

2,5%                 

1% 

30 min.             

30 min.       

Umyť a nechať 

zaschnúť  

15 min. 

 Umyť 

a nechať 

zaschnúť      

30 min. 

 

 

30 min.               

1 – 4 hod.           

2 hod.                 

1 hod. 

WC             Savo WC       Sedaciu časť umyť, Priame použ.  Nastriekať, 



 
Výlevky      

Umývadlá     

Vodovodné 

batérie,        

Koše na 

odpad 

Desi WC        

Domestos       

Sifo           

Chloramín T     

WC gél         

Suprachlór T       

Somo WC           

Banox WC      

Fixinela 

utierať steny 

a podlahu, do misy 

vliať dezinfekčný 

roztok a nechať 

pôsobiť, denné 

umývanie 

priame použ. 

koncentrát 

priame použ.   

 

 

2%              

priame použ.     

0,5 – 1,5% 

 

priame použ.    

priame použ. 

koncentrát  

nechať pôsobiť 

30 min. 

a opláchnuť        

(použiť 

osobitné vedro 

a handru)   

 

30 min.              

30 min. 

a opláchnuť        

30 min. 

a opláchnuť     

30 min. 

Toaletné 

potreby, 

hrebene, 

poháre na 

umývanie 

zubov 

a k pitnému 

režimu, 

hračky 

Jar              

Chloramín T      

Sekusept         

Dusept 

Ponoriť do 

dezinfekčného 

roztoku, raz 

týždenne (v piatok) 

Koncentrát        

2%            

Koncentrát      

1% 

30 min.       

Ponoriť do 

dezinfekčného 

roztoku, umyť 

teplou vodou, 

osušiť 

Nábytok Frosch tekutý  

Cipro  tekutý   

Renova          

Tep          

Chloramín T   

Dusept 

Kovový, leštený, 

kožený umyť 

a dezinfikovať raz 

za 14 dní, čalúnený 

mechanicky 

povysávať denne 

Priame použ. 

priame použ. 

priame použ.  

 

 

koncentrát      

0,5 – 1%              

1% 

Utrieť vlhkou 

handrou 

s dezinfekčný

m roztokom 

a vyleštiť          

30 min. 

mäkkou 

kefkou naniesť 

dezinfekčný 

prostriedok 

Koberce, 

matrace 

Tep               

Savo            

Ajatín         

Ortosan 

Vysávať denne, po 

mechanickej očiste 

vytrieť 

dezinfekčným 

roztokom 

Koncentrát         

2%            

Koncentrát      

2% 

Vytepovať (1x 

mesačne)   

Vyklepať cez 

handru 

namočenú 

v dezinfekčno

m roztoku  

Pomôcky na 

hrubé 

upratovanie – 

kefy, handry, 

vedrá 

Savo            

Domestos        

Forten          

Hygem  

Denne 5%         

Koncentrát       

0,5%                 

2% 

30 min.             

30 min. umyť 

alebo 

nastriekať 

Rohože 

plastové 

Icepur  

Chloramín T    

Savo proti 

plesni       

Fermacidal 36    

Incidur SP        

5P Plus              

Mechanicky očistiť, 

dezinfikovať 

1%                    

2%              

Priame 

použitie     

 

 

1%                    

Umyť, 

zaschnúť.  

Umyť            

Umyť alebo 

nastriekať         

15 min. – 4 

hod    



 
5P 0,5 – 2%               

2,5%                   

5% 

 

Ponoriť do 

roztoku, 

nechať vysušiť 

Ruky Fermacidal 36  

 

 

 

 

 

 

Manisoft  - 

dezinfekčné 

obrúsky      

Skinman soft 

Spitaderm 

Indulona 

Denne  1%           

 

 

 

 

 

 

Tekuté mydlo  

 

 

alkohol     

alkohol       

krém 

Na umyté, 

osušené  

nastriekať 

alebo 

opláchnuť 

roztokom 

a vyutierať 

ruky a odhodiť.  

 

 

 

Vtierať 30 sek. 

So suchých rúk 

votrieť do 

pokožky 

Pieskovisko Savo    

Chloramín T     

Dusept 

Dezinfikovať raz za 

2 týždne (v piatok), 

predtým piesok 

porýľovat  

5%                   

2%   

1% 

Prekopať, 

prehrabať, 

polievať 

a dezinfikovať 

 
 

 

7. Záverečné ustanovenie : 

Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci sa riadia ustanoveniami Prevádzkového 

poriadku materskej školy v plnej miere. 

Zamestnanci ZŠS sa riadia daným poriadkom v stanovenej miere, nakoľko sa 

riadia Prevádzkovým poriadkom zariadenia školského stravovania. 

Zástupkyňa materskej školy je povinná oboznámiť zamestnancov s plným znením 

Prevádzkového poriadku a uložiť ho na viditeľné miesto aj s telefónnymi číslami 

dôležitých inštitúcií : 

 

HASIČI                         150 

ZÁCHRANNÁ  SLUŽBA           155 

POLÍCIA                         158 

JEDNOTNÉ EURÓPSKE ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA       112 

SOS 

 



 
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť až po predložení a následnom 

schválení zriaďovateľa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÍLOHY : 

 

1. Povinnosti učiteľa materskej školy : 

- Učiteľka zodpovedá zástupkyni materskej školy za úroveň a výsledky riadenia 

pedagogického procesu prostredníctvom výchovy a vzdelávania podľa 

Školského vzdelávacieho programu : „Levárníček“ 

Výchovno– vzdelávacia činnosť je orientovaná na všestranný rozvoj osobnosti 

detí predškolského veku, na sociálno – emocionálny, intelektuálny a fyzický 

rozvoj, rozvoj reči, mravného a estetického vedomia, prosociálneho správania, 

komunikatívnych a tvorivých schopností, pracovných zručností a návykov 

a prípravu dieťaťa na školu, ktorú vykonáva učiteľka materskej školy s deťmi 

predškolského veku s využitím individuálneho prístupu po splnení podmienok 

určených všeobecne záväznými právnym predpisom. 

- Učiteľka je osobne zodpovedná za ochranu zdravia a bezpečnosti detí 

v dobe, keď je s nimi až do doby, pokiaľ ich odovzdá druhej učiteľke, 

zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo osobe nim poverenej 

(splnomocnenie). Zachováva všetky bezpečnostné opatrenia a riadi prácu 

s deťmi tak, aby predišla akýmkoľvek úrazom, dbá, aby vzájomné 

vzťahy detí boli priateľské a družné. Zaisťuje rozvoj všetkých detí, 

poskytuje im individuálnu starostlivosť a pomoc. Sleduje ich telesný, 

duševný vývoj, schopnosti, záujmy, sklony, vplyv rodiny na postavenie 

dieťaťa a snaží sa individuálne poznať a preniknúť do osobnosti každého 

dieťaťa. 

- Učiteľka materskej školy vzhľadom na svoju (viac ako päť rokov) 

pedagogickú prax nemusí písať denné prípravy. 

- Pri práci zachováva všetky zdravotné zásady určené denným poriadkom. 

Uskutočňuje ranný filter, v prípade choroby dieťaťa kontaktuje 

zákonného zástupcu dieťaťa alebo detskú lekárku. Dbá na dodržiavanie 

pitného režimu detí. Učiteľka je povinná ranný filter zapisovať denne do 

zošita a evidovať v ňom všetky zdravotné zmeny dieťaťa počas pobytu 

v materskej škole. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami dieťaťa, 



 
dbá, aby zapísané dieťa chodilo pravidelne a včas, zisťuje príčinu jeho 

neprítomnosti. 

- Zúčastňuje sa na pedagogických a pracovných poradách, vymieňa si vzájomne 

skúsenosti a poznatky z pedagogickej praxe s ostatnými kolegyňami. Na svoju 

prácu s deťmi sa zodpovedne pripravuje, plánuje ju prípravou týždenného 

alebo mesačného výchovno– vzdelávacieho plánu, ktorý si vzájomne 

prediskutuje  s kolegyňou na triede. Záznam o výchove a vzdelávaní 

zaznamenáva denne do triednej knihy, zoznam prítomných detí zaznamenáva 

v knihe dochádzky a preberanie služby s aktuálnym počtom prítomných detí 

preberá podpisom v knihe dochádzky detí. 

- K jednotlivým činnostiam detí si pripravuje pomôcky, stará sa o pravidelnú 

dezinfekciu hračiek. 

- Zachováva mlčanlivosť o práci v materskej škole a ochranu osobných údajov. 

- Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca je37,30 hod. Priama 

práca s deťmi je 28 hod. týždenne. Prípravu na zamestnanie vykonávajú 

vyučujúce doma, aby nerušili svojou prítomnosťou plynulý chod školy(chýba 

zborovňa). 

- Učiteľka hmotne zodpovedá za inventár triedy, ktorú si udržuje vždy esteticky 

upravenú. Raz ročne pripraví hračky na vyradenie, zoznam hračiek zapíše do 

zošita a zoznam odovzdá zástupkyni na vyradenie.  

- Všetci pedagogickí zamestnanci počas celého školského roka budú dbať na 

estetickú úpravu tried, spální, príslušenstva a celého interiéru materskej školy. 

- Dôsledne budú viesť deti k udržiavaniu poriadku v hracích kútikoch 

a skladačkách, osobných veciach a v skrinkách v šatni. Po ukončení pracovnej 

činnosti uložia všetky použité pomôcky na určené miesto a triedy nechajú vo 

vzornom poriadku.  

- Všetci pedagogickí zamestnanci sa budú zúčastňovať akcií usporiadaných 

materskou školou, seminárov, školení (MPC, zamestnávateľ, zriaďovateľ), 

exkurzií, výmenných návštev v rámci školy, aby sa zabezpečil ich rast 

a skvalitnila sa práca.  



 
- Príchody  a odchody ako aj prerušenie pracovnej doby zaznačia zamestnanci 

do Knihy dochádzky. 

- Príchod do práce je 10 minút pred začatím pracovnej doby. 

- Výmenu zmeny môžu zamestnanci materskej školy uskutočniť len so 

súhlasom zástupkyne materskej školy a akúkoľvek zmenu v pracovnej dobe 

alebo neprítomnosť v práci treba vopred nahlásiť zástupkyni materskej školy 

alebo riaditeľovi ZŠ s MŠ 

 

Povinnosti triedneho učiteľa : 

- Zástupkyňa  materskej školy určí pre každú triedu triedneho učiteľa. 

- Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie 

a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy, spolupracuje so 

zákonnými zástupcami detí, s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy 

a odbornými zamestnancami. 

- Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. 

- Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, 

ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti 

a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva 

a prevencie. 

- Ak je triedny učiteľ neprítomný dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní, 

ustanoví zástupkyňa materskej školy na jeho zastupovanie iného 

pedagogického zamestnanca. 

 
 
Povinnosti zástupkyne  materskej školy : 

- Vedie a riadi pedagogický kolektív materskej školy po odbornej stránke. 

- Plní si stanovený úväzok v triede ako učiteľka a s tým aj povinnosti učiteľky 

materskej školy. 

- Určuje zásady Školského poriadku materskej školy a schvaľuje harmonogram 

práce všetkých zamestnancov materskej školy, ktorú riadi. 



 
- - Zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie 

činnosti materskej školy. 

- Zodpovedá  za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní. 

- Prijíma prihlášky detí do MŠ a konzultuje Rozhodnutia o ich prijatí 

s riaditeľom ZŠ s MŠ 

- Zodpovedá za materiálno – technické zabezpečenie chodu materskej školy. 

- Zostavuje Plán práce materskej školy a Školský poriadok za spolupráce 

s celým kolektívom materskej školy. 

- Dbá na zabezpečenie zdravotných a hygienických podmienok. 

- Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri 

vykonávaní verenej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa (zriaďovateľa) 

nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného 

pomeru. 

- Plní ďalšie úlohy na základe pokynov svojho nadriadeného, ktoré sú uložené 

v súlade s druhom práce a v súlade s Pracovným poriadkom. 

 

2. Opatrenia v rámci starostlivosti o bezpečnosť a hygienu práce 

 

V záujme dodržiavania bezpečnosti a hygieny práce je potrebné : 

- Byť na pracovisku 5 minút pred začatím pracovnej doby. 

- Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie 

zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo ním poverenej, splnomocnenej dospelej 

osobe. 

- Pri odovzdávaní služby medzi pedagogickými zamestnancami je povinná 

každá učiteľka upovedomiť tú učiteľku, ktorá službu preberá o prípadných 

zmenách, o predčasnom odchode dieťaťa z materskej školy. 

- Deťom sa treba plne venovať počas celej pracovnej doby, ani na chvíľu ich 

nenechať osamote. 



 
- Je neprístupné odchádzať z materskej školy počas pracovnej doby, alebo 

svojvoľne spájať triedy a miešať deti bezdôvodne. (len 

v mimoriadne  dôvodných prípadoch s vedomím vedenia materskej školy). 

- Počas pracovnej doby nie sú zamestnancom povolené vzájomné ani cudzie 

návštevy. 

- Počas odpoludňajšieho odpočinku sa službukonajúce učiteľky venujú výlučne 

deťom nepokojným, v prípade úplného pokoja vyhotovujú pomôcky na 

výchovu a vzdelávanie do kabinetov, dopĺňajú triednu agendu, študujú 

odbornú literatúru. 

- Teplota v budove materskej školy sa pohybuje v rozmedzí od 20– 22 
0
C. 

 

Triedy  -     22 
0 

C 

Spálňa -      22
0 

C 

Šatňa -     20 
0 

C 

Chodba -      20 
0 

C 

Jedáleň, Kuchyňa -   22
0 

C  

Sociálne zariadenia- WC, umyváreň       24
0
 C 

Ostatné priestory budovy                         20
0 

C 

Všetky priestory budovy sú dostatočne vetrané, aby sa zabezpečila príjemná klíma 

počas celého pobytu dieťaťa ako aj zamestnancom MŠ. 

- Zvlášť pri pobyte vonku je potrebné si počínať si maximálne obozretne, 

poznať terén a pre pobyt detí vonku voliť miesta bezpečné a čisté. 

- V umyvárni deťom nedovoliť svojvoľne manipulovať s vodou. 

- Pravidelne kontrolovať či nie sú postrácané ochranné zátky v elektrických 

prípojkách a tie okamžite nahradiť novými. 

- Deti nesmú manipulovať s predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz, alebo ich 

ohroziť na zdraví, pri telovýchovných a relaxačných aktivitách poskytovať 

deťom ochranu. 

- Podávať deťom lieky v materskej škole sa NEDOVOĽUJE. 

- V prípade nevoľnosti, alebo úrazu dieťaťa je službukonajúca učiteľka povinná 

mu poskytnúť prvú pomoc a podľa potreby ho odviesť do zdravotného 



 
strediska a kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa. Zápisnicu o úraze je 

potrebné spísať do 3 dní. Platí Metodické usmernenie č.4/2009 – R z  

11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl pri vzniku 

registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. 

- Je potrebné dbať nato, aby elektrické vedenie neohrozovalo bezpečnosť detí. 

- Akýkoľvek neodborný zásah do elektrickej inštalácie sa ZAKAZUJE. 

- Každý zamestnanec materskej školy je povinný poznať hlavný uzáver  

VODY a ELEKTRINY. 

- V prípade poruchy to hlásiť poruchovej službe, vedeniu školy. 

- V miestnosti, kde sa zdržujú deti je prísny ZÁKAZ skladovať horľavé a iné 

nebezpečné látky. 

- Všetci zamestnanci materskej školy sú povinní absolvovať vstupnú inštruktáž 

a pravidlách BOZP a PO. 

- Starostlivosť o BOZP a PO je neoddeliteľnou súčasťou prípravy a realizácie 

výchovno – vzdelávacieho procesu. 

- V celom objekte materskej školy je prísny ZÁKAZ  FAJČENIA. 

- Zamestnanci ZŠS sú povinní mať zdravotný preukaz. 

- Všetci zamestnanci materskej školy zodpovedajú za inventár im zverený, sú 

viazaní mlčanlivosťou a sú povinní rešpektovať a dodržiavať Školský 

poriadok, Pracovný poriadok, nariadenia zamestnávateľa ( zriaďovateľa) 

a ďalšie interné predpisy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


