Základná škola s materskou školou Hertník

ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou
školou v Hertníku v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „školský zákon“/.

1 PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
V MŠ, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV S PEDAGICKÝMI
ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI MŠ
Dieťa má právo na:
-

bezplatné vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v
školskom zákone,

-

individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

-

úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušností,

-

poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním,

-

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

-

právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím
špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Dieťa je povinné:
-

neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a
vzdelaní,

-

dodržiavať školský poriadok materskej školy,

-

chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a
vzdelanie,

-

pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,

-

konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

-

ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

-

rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:
-

žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom
informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta
a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

-

oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

-

byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

-

na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

-

zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky základnej
školy s materskou školou,

-

vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov
samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
-

dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským
poriadkom,

-

dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,

-

informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

-

pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa,
ktorý určuje príspevok od zákonných zástupcov detí na úhradu výdavkov v materských
školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou Hertník

-

je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po
prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa
komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo
zástupkyne MŠ

-

je povinný rešpektovať, že počas pobytu v MŠ dieťa nesmie používať mobilné elektronické
zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu
osôb, o ktorých sa údaje prenášajú

-

v prípade, ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod
vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny
nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude MŠ po predchádzajúcom
písomnom upozornení zákonného zástupcu v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti
vyplývajúcej z §7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými
mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ, príspevok na stravovanie

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Hertník č. 1/2017 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Hertník (ďalej
len VZN č. 1/2017) a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
určený:
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ v sume 6,00€/1 dieťa
s úhradou vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, za január do 15. januára.
Okrem tohto poplatku je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok za stravovanie
dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje. Vedúca školskej jedálne je zodpovedná za
inkasovanie platieb od rodičov a vedenie riadnej evidencie.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v ZŠS rovnajúci sa výške
nákladov na nákup potravín:
- celodenná strava:

vo výške stravného limitu : 1, 05 €

- z toho desiata:

0,24 €

- obed:

0,60 €

- olovrant:

0,21 €

Od povinného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný
zástupca, ak:
-

má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

-

predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

-

má dieťa prerušenú dochádzku v MŠ (viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom) na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

2 PRIJÍMANIE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti podľa §59 zákona č. 245/2008 Z.z.
a podľa §3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení
vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z.z.
Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:
-

rovnakého zaobchádzania a

-

zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§3 písm. c) zákona č.
245/2008 Z.z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
-

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

-

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,

-

dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

-

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
-

ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

-

s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

-

s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Do MŠ sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, deti
nadané, vo veku spravidla od dvoch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka
základnej školy s materskou školou po dohode so zriaďovateľom, spravidla od 1. mája do 30.
mája príslušného kalendárneho roka na dverách vstupu do MŠ.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľka a po prerokovaní s pedagogickou radou
školy zverejní na viditeľnom mieste. Pokiaľ je voľná kapacita, deti sa prijímajú aj v priebehu
školského roka.
O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka základnej školy s materskou
školou podľa § 5 ods. 14 písm. a/ zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle zákona.
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom
zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou
chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo
ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí.
Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa
do materskej školy.
Ak ide o dieťa so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie /CPPP, CŠPP/ prípadne ďalšie potvrdenia
vyžiadané vedením školy.
Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ MŠ o jeho prijatí vydal
rozhodnutie.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať na čas adaptačného pobytu, v ktorom
zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac
štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej
školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže
dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v
dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti zdravého dieťaťa, môže riaditeľka školy
po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do
materskej školy na dohodnutý čas. Adaptačný pobyt môže trvať najdlhšie tri mesiace.

Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou
komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom, pričom sa najvyšší počet
detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
U dieťaťa so zdravotným znevýhodnením môže predchádzať diagnostický pobyt
dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou základnej školy s materskou školou. O forme pobytu sa
rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej
schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom
alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej
školy. Diagnostický pobyt nesmie trvať dlhšie ako jeden rok.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane
zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľka po prerokovaní so zákonným
zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na
charakter postihnutia.
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky vydá riaditeľka ZŠ s MŠ na
základe psychologického vyšetrenie a po predložení návrhu na odloženie školskej dochádzky
psychologičkou.
Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia vydaného
obecným zastupiteľstvom v Hertníku – poplatky za pobyt v MŠ a za stravu v môže riaditeľka
po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa
do materskej školy.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o
absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom
školstva) – vydáva sa na žiadosť zákonného zástupcu.

3 POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o bezinfekčnosti
Podľa §24 ods. 6-8 zákona č. 355/2007 Z.z. v materskej škole môže byť umiestnené len
dieťa, ktoré:
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatenia.
Zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ predkladá spolu so žiadosťou
aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa = potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Toto
potvrdenie má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Zákonný zástupca ho predkladá len
pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ, nie opakovane.
Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
a nemá nariadené karanténne opatrenie (potvrdenie o bezinfekčnosti), predkladá zákonný
zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5
dní, nesmie byť staršie ako 1 deň.
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný
oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:
-

choroba,

-

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

-

rekonvalescencie alebo vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ pri príznakoch ochorenia počas dňa,

-

mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

-

mimoriadne udalosti v rodine.

!!! Postup pri ospravedlnení neprítomnosti dieťaťa v materskej škole:
a) ak dieťa nepríde do MŠ tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca
b) ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia,

vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, zástupkyňa MŠ vyžaduje od zákonného zástupcu
potvrdenie od lekára
c) ak dieťa nie je prítomné v MŠ päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou
mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a podobne, pri návrate

dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá len potvrdenie o bezinfekčnosti. Zákonný
zástupca tu nepredkladá potvrdenie od lekára.
Potvrdenie od lekára v zmysle §144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. slúži len na ospravedlnenie
neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v MŠ z dôvodu ochorenia.
Materská škola je povinná:
a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do MŠ,
zisťovala každý deň zodpovedná učiteľka pred prijatím dieťaťa do MŠ
b) zabezpečiť, aby učiteľka prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia
jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,
c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavili príznaky
akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovania zástupcu
dieťaťa.
V súlade s §7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. učiteľka MŠ môže odmietnuť prevzatie
dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

4 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od
troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
4.1 Organizácia chodu materskej školy
Materská škola pri základnej škole má prevádzku v pracovných dňoch v čase od 7.00
hod. do 16.30 hod.
V čase letných prázdnin sa zisťuje záujem rodičov o prevádzku, v prípade nezáujmu
nadpolovičnej časti je prevádzka materskej školy prerušená. Prerušenie prevádzky oznámi
riaditeľka základnej školy s materskou školou oznamom pre rodičov vopred.
Prevádzkoví zamestnanci vykonávajú upratovanie a dezinfekciu. V čase prerušenia
prevádzky podľa dispozícií riaditeľa materskej školy sú vykonávané rekonštrukčné práce,
maľovanie, modernizácia priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenku
podľa plánu dovoleniek.

4.2 Organizácia tried a vekové zloženie detí
V MŠ Hertník sú zriadené dve triedy:

1. trieda – mladšie deti (3 – 4 ročné)
2. trieda – staršie deti (5 – 6 ročné)

4.3 Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu
Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je
spracované vo forme denného poriadku (príloha č.1). Denný poriadok je zverejnený pre
zákonných zástupcov na nástenke v šatni. Denný poriadok je upravený pre vekovú skupinu detí
našej MŠ, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Pri organizácii činnosti
spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli
dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.
4.4 Preberanie detí
Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až
po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi (inej splnomocnenej osobe – od 10 rokov).
V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením
obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia)
informovať riaditeľku MŠ.
Rodič nevstupuje do priestorov triedy bez vyzvania učiteľky.
Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho
zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00
hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Po 8.00 hod. môže byť dieťa vo výnimočných prípadoch
prijaté len po predchádzajúcom včasnom ohlásení neskorého príchodu.
V prípade, že rodič do 16.30 svoje dieťa nevyzdvihne z MŠ, učiteľka vykoná tieto
kroky:
1. telefonicky kontaktuje rodiča, príbuzných, na ktorých rodič udáva telefonický kontakt,
2. odvedie dieťa domov, ak kontaktovaná osoba je doma a zo zvlášť závažných dôvodov
(zdravotných) nemôže prísť do materskej školy po dieťa,
3. ak rodič nie je doma, urobí záznam do zošita o preberaní detí, zavolá na Políciu a oznámi
túto skutočnosť ako aj svoju adresu,
4. učiteľka nesmie zobrať dieťa k sebe domov ani ho odovzdať inej osobe, ako je zákonný
zástupca alebo písomne splnomocnená osoba,

5. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, môže riaditeľka školy
ukončiť dochádzku dieťaťa na základe opakovaného porušovania Školského poriadku.
4.5 Organizácia v šatni
Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby. Pri vstupe do budovy
používajú návleky na obuv.
Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia v spolupráci
s pedagogickými zamestnancami deti k poriadkumilovnosti a k samostatnosti.
Za poriadok v skrinkách a za vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále
pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia.
Za estetickú úroveň šatne zodpovedá pedagogický zamestnanec, za hygienu nepedagogický
zamestnanec.
4.6 Organizácia v umyvárni
Každá trieda materskej školy má samostatné umyvárne. Každé dieťa má vlastný pohár
označený nálepkou so zubnou kefkou, uterák, a dievčatá svoj vlastný hrebeň. Za pravidelnú
výmenu uterákov a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec upratovačka.
Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným
hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni,
uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a
bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.
Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC.
4.7 Organizácia pri jedle
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školského stravovania, za
hygienu a kultúru stolovania zodpovedá pedagogický zamestnanec a prevádzkový zamestnanec
MŠ. Vedúca ŠJ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za podávanie pitného
režimu deťom sú zodpovedné učiteľky.
Jedlo sa deťom podáva v školskej jedálni v čase podávania stravy podľa rozpisu. Pri
výdaji stravy sa prihliada na psychohygienu.
Za organizáciu a výchovný proces pri stolovaní zodpovedajú učiteľky MŠ. Učitelia vedú
deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom

uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa
želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 3- ročné používajú pri jedle lyžicu, deti 4ročné používajú aj vidličku a deti 5-6- ročné kompletný príbor.
Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité
potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku
v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá
doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (mliečne
výrobky, potraviny obsahujúce škrob).
Časový harmonogram podávania jedla – viď. Príloha č. 1 – Denný poriadok MŠ
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vždy do 8.00 hod. u tr.
učiteľky, prípadne vedúcej školskej jedálne.
4.8 Pobyt detí vonku
Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo
vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť,
sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie).
V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného
žiarenia (s pokrievkou hlavy – šiltovkou, klobúkom a pod.)
Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý.
Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé hry s pieskom, pohybové hry s
loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry. Ako aj kreslenie kriedovým
pastelom na betón atď.
V letných mesiacoch sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od
11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum. Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný
zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť,
dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pitný režim v zmysle príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy (zošit školských a
pracovných úrazov).

4.9 Vychádzky
Na vychádzke ide učiteľka prvá, druhá učiteľka je vzadu. Pri prechádzaní cez
komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva
znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku
prvá a odchádza z nej posledná.
S triedou 3 až 4 ročných detí sa vychádzka uskutoční za prítomnosti dvoch
pedagogických zamestnankýň. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako
21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. S deťmi vo veku od
troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí
vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.
4.10 Školský dvor
Školský dvor sa nachádza vedľa budovy školy, nachádza sa tu pieskovisko, sedenie pre
deti, preliezka, šmýkačka, hojdačka.
Pred vstupom prvej učiteľky na školský dvor nepedagogická zamestnankyňa
skontroluje areál MŠ, pravidelne ho upratuje, čistí a podľa potreby odstráni všetky nebezpečné
predmety a udržiava ho v náležitom poriadku.
4.11 Organizácia odpočinku
Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenia detí
(pyžamo). Upratovačka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí.
Učiteľka od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú
potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30
minút.
V druhej polovici školského roka u 5-6- ročných detí sa skracuje dĺžka odpočinku.
U starších detí je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovnovzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému
pozeraniu detských filmov atď.

4.12 Organizácia ostatných aktivít
Spoločenské, kultúrne a športové aktivity sa organizujú v zmysle školského
vzdelávacieho programu, na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného
zástupcu. Pred ich uskutočnením pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne
zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o
bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé
zúčastnené osoby svojím podpisom.
4.13 Úsporný režim chodu MŠ – obmedzenie príp. prerušenie prevádzky

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, v prípade nízkej dochádzky detí do
materskej školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti, a pokiaľ počet detí klesne pod polovicu
riaditeľka školy oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi a situáciu rieši udelením čerpania
náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.
4.14 Konzultácie s pedagogickými zamestnancami
Rodičia, prípadne iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými
zamestnancami v 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.

5 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ DETÍ A ICH OCHRANY
PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU
ALEBO NÁSILÍM
Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a
vzdelávaním povinná:
1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologickým javov.
3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Na začiatku
školského roka zabezpečiť informácie, poučenie pedagógov, rodičov o pedikulóze a ich
povinnostiach.
4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a
pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o
školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a
uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:
- je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
- neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
- nemá nariadené karanténne opatrenie.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá
zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží
pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch
potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie predkladá zákonný
zástupca dieťaťa pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť
dní.
6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje
zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.
7. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí , v našom prípade
zmiešanej triedy vychádzka detí sa realizuje vždy za prítomností dvoch zamestnancov.
8. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet zamestnancov takto:
a/ na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej
poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona,

b/ výlety a exkurzie sa organizujú na základe plánu práce školy najviac na jeden deň.
Pred uskutočnením výletu, exkurzie riaditeľom 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
svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.
9. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti
možnosti použitia deťmi.
Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí
Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým
spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá
rodičovi na podpis.
Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službu konajúca učiteľka sa
ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič
nezastihnuteľný, službukonajúci odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po návrate z ošetrenia
zaznamená úraz v zošite úrazov a opätovne kontaktuje rodičov i riaditeľku školy. Zabezpečí
odovzdanie zdravotného záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.
V prípade, že úraz ohrozuje život dieťaťa, službu konajúca učiteľka požiada o privolanie
rýchlej 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. Úraz zaznamená ako v predošlom prípade.
Úrazy sa evidujú 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.
Deťom počas pobytu v MŠ je zakázané podávanie liekov.
Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí
1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
2. Evidencia obsahuje:


meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,



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



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



počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,



zdravotnú poisťovňu úrazom postihnutého dieťaťa,



zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.
Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze v

prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.
3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonal v čase
úrazu dozor nad dieťaťom (v spolupráci s triednym učiteľom dieťaťa).
4. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský.
5. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýbalo v škole na základe stanoviska ošetrujúceho
lekára viac ako 4 dni, považujeme tento úraz za registrovaný.
6. Službu konajúca učiteľka spíše záznam o RŠÚ do 4 dni po vzniku úrazu. Záznam podpíše
zákonný zástupca.
7. Riaditeľka školy do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu úraz zaeviduje
prostredníctvom webovej aplikácie.
8. Záznam dostane: zákonný zástupca, škola, technik BOZP, poisťovňa v ktorej škola
vybavuje úrazové poistenie detí.

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými
prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií
Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických
zamestnancov takto:
-

na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov
a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa §28 ods. 10 školského zákona.
MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity
len s informovaným súhlasom rodiča dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

-

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.
Výskyt pedikulózy
Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš
detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom
predmetov (hrebeňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne). Na disgnostiku slúži
dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hladne za ušnicami a v zátylku.
Zákonný zástupca, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť pedagogickej
zamestnankyni alebo inej zamestnankyni MŠ. Hromadný výskyt hlási riaditeľka školy na odbor
epidemiológie RÚVZ.
Zákonní zástupcovia sú povinní riadiť sa opatreniami vydanými MŠ.
Ochrana proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog
Pedagogické zamestnankyne sú povinné:
-

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,

-

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,

-

dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť
možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti,

-

v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ
bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku a zástupkyňu), ktorí vykonajú
okamžité opatrenia.
Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogické zamestnankyne povinné zabezpečovať
aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí

a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania
mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípade so
zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí,
pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.
Podmienky zaobchádzania s majetkom školy
1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude
požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa
to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.
2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od
zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
3. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od vchodových dverí má riaditeľka
školy, upratovačka, ktorá MŠ ráno odomyká a večer zamyká. Vchod do šatne sa počas
prevádzky nezamyká, uzamknuté sú len dvere do chodby MŠ za uzamknutie zodpovedá
upratovačka školy.
4. V materskej škole je bez sprievodcu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej
osoby zakázaný.
5. Vetranie miestnosti – spálňu upratovačka vetrá dopoludnia, triedu popoludní.
6. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je upratovačka povinná skontrolovať uzatvorenie
okien.
7. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť všetky pomôcky na
vopred určené miesto.
8. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej
zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti
súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.
9. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené miesto.
10. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne službu
konajúca upratovačka.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláškou MŠ SR č.308/2009 MŠ SR Z. z. o materskej škole,
- všeobecne záväzným nariadením obce Hertník o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskej jedálni,
- pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy.
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetky deti, zákonných zástupcov
a zamestnancov MŠ.
Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade a schválený riaditeľkou školy
dňa 29. 9. 2017.
Tento školský poriadok MŠ nadobúda platnosť dňom 4. 9. 2017 a týmto dňom stráca
účinnosť školský poriadok zo dňa 2. 9. 2013.

V Hertníku 29. 8. 2017

Mgr. Zuzana Jurčišinová
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Hertník

DENNÝ PORIADOK MŠ
Čas

7.00 hod.

9.00 – 9.20 hod.
9.20 – 9.50 /10.00 hod.

10.00/10.15 – 11.20 hod.

11.30 – 12.15 hod.

Náplň
 otvorenie prevádzky
 schádzanie detí, hry a hravé činnosti
podľa voľby detí, pohybové
a relaxačné cvičenia, skupinové,
individuálne, spoločné hry
a vzdelávacie aktivity
 činnosti zabezpečujúce životosprávu
(hygiena, desiata)
 vzdelávacie aktivity
 pobyt vonku
vychádza so získaním poznatkov
o okolí, prírode, doprave, hry
v záhrade (pohybové hry so spevom,
využitie záhradného náradia a náčinia,
pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)
 činnosti zabezpečujúce životosprávu
(hygiena, príprava na obed, obed)

12.30 – 14.10 hod.

 príprava na odpočinok

14.10 – 15.00 hod.

 hygiena, olovrant

15.00 – 16.30 hod.

 hry a činnosti – vzdelávacie aktivity,
záujmové krúžky, pobyt vonku

16. 30 hod.

 ukončenie prevádzky

V Hertníku 4. 9. 2017
Mgr. Zuzana Jurčišinová
riaditeľka školy

POSTUP PRI OSPRAVEDLNENÍ NEPRÍTOMNOSTI
DIEŤAŤA V MŠ
(viac viď. Školský poriadok MŠ)

a)

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

b)

ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu
ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, učiteľka MŠ vyžaduje od
zákonného zástupcu potvrdenie od lekára

c)

ak dieťa nie je prítomné v MŠ päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas
so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku
a podobne, pri návrate dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá len
potvrdenie o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca tu nepredkladá potvrdenie
od lekára.

