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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Školský poriadok špeciálnej materskej školy vydáva riaditeľ podľa § 153 zákona č. 245/2008 

Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, a to po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy (t.j. radou školy) 

a v pedagogickej rade.  

Ide o interný dokument, ktorý upravuje najmä podrobnosti o:  

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

pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami, 

 prevádzke a vnútornom režime, 

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

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

 podmienkach nakladania s majetkom, ktorý špeciálna materská škola spravuje, ak tak 

rozhodne zriaďovateľ.  

Zároveň poskytuje základné informácie a charakteristiku špeciálnej materskej školy, ako aj 

administratívno-správne riadenie a pracovno-právne vzťahy v nej. 

 

Školský poriadok zverejňuje riaditeľ špeciálnej materskej školy na verejne prístupnom mieste 

(webová stránka školy) a oboznámi s ním zamestnancov na pracovnej porade, deti a o jeho 

vydaní a obsahu informuje zákonných zástupcov detí na rodičovskom združení.  

 

 

 

 

Skratky: ŠMŠ – Špeciálna materská škola 

ŠMŠI – Špeciálna materská škola internátna 

Deti so ŠVVP – deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Deti s PAS – deti s poruchami autistického spektra 

 



 

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Názov školy 
Špeciálna základná škola s materskou školou 

internátna 

Adresa Kúpeľná 97, Liptovský Ján 

Druh školy 
Škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

Vyučovací jazyk Slovenský 

Forma vzdelávania Celodenná, poldenná, internátna 

Web / fcb stránka 
szsilj.sk / Špeciálna materská škola internátna L. 

Ján 

Kontakty 
0911 890 055 

szsil.jan@gmail.com 

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy Žilina 

Riaditeľ školy 

 

 

 

Podpis: ................................................................. 

Konzultačné hodiny 

Deň:  

Čas:  

 alebo v inom čase po dohode 

 

Prerokované na Rade školy 

 

Predseda Rady školy:  

Dátum: 

 

Podpis: ................................................................. 

Prerokované na Pedagogickej rade Dátum:  

 

Dátum vydania  

Miesto vydania Liptovský Ján 

 

 

mailto:szsil.jan@gmail.com


 

2 CHARAKTERISTIKA ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY 

Špeciálna materská škola internátna (ďalej aj ako ŠMŠI alebo ŠMŠ), ktorá je zriadená ako 

súčasť špeciálnej základnej školy internátnej (ďalej aj ako ŠZŠI alebo ŠZŠ) v Liptovskom Jáne, 

má celoslovenskú pôsobnosť so sídlom v krásnom prostredí obce Liptovský Ján. Triedy 

predprimárneho vzdelávania boli vytvorené od 01. septembra 2008, avšak od 01. januára 2013 

bola ŠMŠ zriadená ako súčasť ŠZŠ v Liptovskom Jáne a od septembra 2017 sa deti vzdelávajú 

v jej zrekonštruovaných priestoroch. 

Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom s takými zdravotnými znevýhodneniami, pre ktoré je 

zväčša ich začlenenie v bežných materských školách problematické, resp. nedosiahnuteľné. 

Vekové zloženie detí je vo veku od 2 do 6 rokov, a prijímajú sa i deti na základe žiadosti 

o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Edukácia v ŠMŠ sa realizuje 

podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu s názvom DETIČKOVO, ktorý je 

vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a 

aplikáciou jednotlivých vzdelávacích programov pre deti s rôznymi druhmi zdravotného 

znevýhodnenia pre predprimárne vzdelávanie. Cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnuť 

optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň detí, dôležitú 

pre prípravu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a pre život v spoločnosti, a to s využitím 

špeciálnych metód, foriem a prostriedkov edukácie a s akceptovaním individuálnych možností 

a schopností a zdravotného stavu (druhu postihnutia) každého dieťaťa.  

Prevádzka ŠMŠ funguje nepretržite 24 hodín denne. S deťmi sa pracuje nielen cez týždeň, 

proces výchovy a vzdelávania prebieha aj cez víkend, kedy sa deťom venujú vychovávateľky a 

pomocné vychovávateľky, ktoré nadväzujú na prácu učiteliek. Práca je založená na veľmi 

dobrej spolupráci a komplexnom prístupe učiteliek, vychovávateliek, pomocných a nočných 

vychovávateliek. Cieľom práce je vyčarovanie úsmevu na tvárach našich detí, poskytnutie 

náhradnej rodiny, lásky a podpory. Vďaka individuálnemu prístupu, ktorý u nás deti dostávajú, 

sa mnohé z nich zaraďujú do bežných základných škôl, zapájajú sa do každodenného života a 

vytvárajú si priateľstvá. 

 

 



 

Špeciálna materská škola je určená najmä pre deti: 

 s nápadným zaostávaním v bežnej materskej škole, 

 s emočnými poruchami, s oneskoreným psychomotorickým vývinom, s narušenou 

komunikačnom schopnosťou, 

 s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím,  

 s poruchou autistického spektra, 

 s poruchami učenia, s ADD, s ADHD, 

 s Downovým syndrómom, inými rôznymi syndrómami. 

 

V zariadení sa deťom ponúka: 

 láskavý prístup a rodinná atmosféra počas pracovného vyťaženia rodičov, 

 diagnostický pobyt a vhodná adaptácia na nové prostredie podľa individuálnych potrieb 

dieťaťa, 

 vysoká odbornosť všetkých zamestnancov s profesionálnym prístupom k deťom, 

 komplexný zdravotný, sociálny, rehabilitačný servis, 

 intenzívna individuálna i skupinová logopedická intervencia, artikulačné cvičenia, 

 využitie kognitívneho tréningu s vysoko kvalitným a moderným nástrojom – CogniPlus 

a použitie prístrojovej techniky – Neurofeedback, Biofeedback – pod vedením 

certifikovaného externého pracovníka, 

 aplikácia programov KUMOT, KUPREV, VIZUAL READING, MIRABILIS, 

 ďalšie terapie a krúžky: bazálna stimulácia, canisterapia, hydroterapia, jazda na poníkoch, 

dramatický krúžok, hudobný krúžok, krúžok tvorivých dielničiek, spolupráca s externými 

špecialistami na rôzne vývinové oblasti, 

 do budúcna plánovanie ďalších terapií nevyhnutných pre deti s rôznym zdravotným 

znevýhodnením. 

 

Vnútorne sa člení na triedy, do ktorých sa spravidla zaraďujú deti rovnakého veku, s rovnakým 

zdravotným znevýhodnením. Trieda sa zriaďuje najmenej pre štyri deti, najvyšší počet detí je 

osem. Pre triedu detí s PAS je určený maximálny počet 4 detí. Riaditeľ môže povoliť 

prekročenie najvyššieho počtu detí v triede najviac o dvoch. V každej triede sa preferuje 

individuálny prístup a špeciálna edukácia pod dohľadom erudovaných pedagógov 

a vychovávateľov. 



 

V budove ŠMŠ sa na prízemí nachádzajú 4 plnohodnotne vybavené triedy, kde je vyčlenený 

priestor pre hry, vzdelávanie a popoludňajší oddych detí. Rozloženie nábytku a ležadiel tvorí 

jednotlivé funkčné časti triedy. Triedy sú vybavené nábytkom zodpovedajúcim súčasným 

požiadavkám. Sociálne zariadenie je spoločné pre všetky triedy – je vybavené 4 záchodmi, 

vaňou, 4 umývadlami. Sociálne zariadenie používajú deti osobitne z jednotlivých tried v čase 

osobnej hygieny (pred jedlom, po jedle, pred spaním) podľa rozpisu denných činností. Na 

prízemí je aj šatňa pre deti, kde má každé dieťa svoj vešiak na oblečenie a miesto na odkladanie 

topánok.  

Osobitne je umiestnené WC s umývadlom pre personál, šatňa zamestnancov, kuchynka 

a viacúčelová miestnosť, kde je uložená aj pedagogická dokumentácia. V budove na prízemí sa 

nachádza miestnosť pre prevádzkovú zamestnanyňu a 2 technické miestnosti. Na poschodí sa 

nachádza ďalšie WC, sprcha a viacúčelová miestnosť určená pre potreby detí a personál. Časť 

tejto miestnosti je určená ako zborovňa pedagogických zamestnancov s pedagogickou 

dokumentáciou, počítačom a tlačiarňami. 

V priestoroch špeciálnej základnej školy (v priestoroch, kde pracuje zdravotný pracovník) je 

vyčlenená aj izolačná miestnosť v prípade potreby izolovať choré dieťa.  

Deti majú k dispozícií ohradený školský dvor. Počas pobytu vonku majú možnosť využívať 

celý areál školy s krásnym historickým parkom, v ktorom je zriadený Kneippov chodník, 

záhrada a trieda v prírode s názvom Kolobeh vody (jazierko). 

 

 

3 VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ZAMESTNANCOV, DETÍ A ICH 

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH 

VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI A ĎALŠÍMI 

ZAMESTNANCAMI ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY 

 

3.1  VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ZAMESTNANCOV DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH 

ZÁSTUPCOV 

Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov je v súlade s dobrými mravmi, nikto 

nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. 



 

 

3.1.1 Práva dieťaťa 

 bezplatné vzdelávanie v špeciálnej materskej škole pre deti plniace povinné predprimárne 

vzdelávanie, 

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

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, zdravotný stav, 

 úctu k jeho vierovyznaniu, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam a záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

 právo na výchovu a vdelávanie s využitím špecifických foriem, metód a prostriedkov, ktoré 

zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie podmienok, ktoré špeciálnu edukáciu 

umožňujú. 

 

3.1.2 Povinnosti dieťaťa 

 neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a 

vzdelávaní, 

 pravidelne sa zúčastňovať na edukácií, 

 konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

 dodržiavať školský poriadok a šetrne zaobchádzať s majetkom školy, 

 rešpektovať pokyny zamestnancov špeciálnej materskej školy. 

 

3.1.3 Práva zákonného zástupcu dieťaťa 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v špeciálnej 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 školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu špeciálnej materskej školy 

prostredníctvom orgánov samosprávy (Rada školy). 

 

 



 

3.1.4 Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

 informovať špeciálnu materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

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

na priebeh edukácie, 

 je povinný viac ako sedemdňovú  neprítomnosť dieťaťa v škole dokladovať potvrdením od 

lekára, 

 riaditeľovi školy oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne: ak je neprítomnosť 

dieťaťa v špeciálnej materskej škole dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní alebo má 

prerušenú dochádzku do špeciálnej materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

 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 

riaditeľa, 

 je povinný rešpektovať, že počas pobytu v špeciálne materskej škole dieťa nesmie používať 

mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov 

tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických 

zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov špeciálnej materskej školy a prijatých 

detí), 

 je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťa 

riešiť interne, v špeciálnej materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je 

zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľom, 

 je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach 

týkajúcich sa pedagogickej činnosti a riadenia špeciálnej materskej školy, 

 v stanovených termínoch uhrádzať všetky poplatky ŠMŠ a nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa 

úmyselne spôsobilo, 

 v danom termíne zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

 spolupracovať so zamestnancami ŠMŠ, pravidelne sa informovať prostredníctvom 

informačných systémov (výveska, nástenky, webová stránka, vstupy...) a aktívne sa 



 

zaujímať o dianie v ŠMŠ, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a správaní svojho dieťaťa, 

zapájať sa do aktivít organizovaných ŠMŠ. 

 

3.1.5 Práva zamestnancov špeciálnej materskej školy 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má okrem práv ustanovených osobitnými 

právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na: 

 zabezpečenie vhodných podmienok pri výkone jeho pracovnej činnosti (ochrana pred 

útokmi, pred sociálnopatologickými prejavmi, ktoré sú zásahmi do jeho práva,  a to zo 

strany detí, zákonných zástupcov, vedúcich pedagogických zamestnanov, vedúcich 

odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, iných fyzických alebo 

právnických osôb) – na ochranu pred mobbingom, bossingom, ale aj staffingom, 

 profesijný rozvoj a predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, 

 objektívne hodnotenie výkonu jeho pracovnej činnosti. 

 

3.1.6 Povinnosti zamestnancov špeciálnej materskej školy 

Pedagogický a odborný zamestnanec je povinný: 

 rešpektovať a chrániť práva dieťaťa, rešpektovať jeho individuálne potreby vzhľadom na 

jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

 rešpektovať a chrániť práva zákonného zástupcu dieťaťa, pravidelne informovať zákonného 

zástupcu o priebehu a výsledkoch edukačného procesu, 

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach (osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a 

výsledky odborných vyšetrení detí), o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce a ktoré 

v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám,  

 vykonávať svoju pedagogickú činnosť v súlade s Etickým kódexom pedagogických a 

odborných zamestnancov,  

 zodpovedne a dôsledne plniť pokyny nadriadených zamestnanov, zdržať sa konania, ktoré 

vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,  

 dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej bezpečnosti, 

chrániť majetok pred poškodením či stratou a riadne hospodáriť so zverenými 

prostriedkami, 

 podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho program alebo výchovno-

vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (výchovný program), 



 

 pri svojej pedagogickej činnosti vychádzať z najnovších vedeckých poznatkov, aplikovať 

špeciálne metódy, formy a prostriedky vzhľadom k individuálnym potrebám dieťaťa a jeho 

druhu a stupňu postihnutia, 

 zúčastňovať sa ďalšieho doplňujúceho vzdelávania, ktoré umožňuje rozvíjať a skvalitňovať 

jeho profesijné kompetencie, absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu určenom 

riaditeľom, 

 poskytovať dieťaťu a zákonnému zástupcovi odbornú metodicko-poradenskú činnosť a 

odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, 

 

 každý zamestnanec je povinný informovať o zmene svojich osobných údajov, 

 ak zamestnanec nemôže prísť do práce z vážnych dôvodov, je povinný to bez meškania 

oznámiť svojmu nadriadenému zamestnancovi / zároveň bez súhlasu nadriadeného 

zamestnanca nemôže opustiť pracovisko v jeho pracovnej dobe. 

 

3.2  PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI 

A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY 

Špeciálna materská škola: 

1. napĺňa rodičovské práva a povinnosti zákonných zástupcov počas konania o rozvode 

a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu až do rozhodnutia súdu, 

2. zachováva neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade 

potreby poskytne nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od ŠMŠ 

písomne vyžiada, 

3. rešpektuje rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu (v prípade dočasnej 

úpravy pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa), 

4. rieši všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne so zákonným zástupcom, ktorý na 

základe rozhodnutia súdu má dieťa v bežných veciach zastupovať, 

5. rieši situácie znevažovania pedagogickej činnosti, riadenia ŠMŠ a poškodzovania 

dobrého mena ŠMŠ na verejnosti,  

6. ak zákonný zástupca opakovane nevyzdvihne svoje dieťa do času ukončenia prevádzky 

ŠMŠ, tá bude kontaktovať zákonných zástupcov, postupne všetky splnomocnené osoby, 

a v prípade ani následného nevyzdvihnutia dieťaťa bude kontaktovať príslušné okresné 

riaditeľstvo policajného zboru. Službu konajúca učiteľka neodvádza dieťa k sebe domov, 



 

ani ho neodovzdáva inej osobe ako je zákonný zástupca alebo ním písomne splnomocnená 

osoba.  

7. v prípade podozrenia, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom 

alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce 

zanedbávanie riadnej starostlivosti, bude ŠMŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení 

zákonného zástupcu informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

8. priestory ŠMŠ nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do 

osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne 

určeného dňa a času, obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej 

rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentmi disponuje. Priestory ŠMŠ môžu byť 

miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho 

rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd, resp. podľa súdom schválenej rodičovskej 

dohode. 

 

 

4  PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ 

ŠKOLY 

 

4.1  PREVÁDZKA ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY 

Špeciálna materská škola poskytuje možnosť internátneho ubytovania. Jej prevádzka je 

nepretržitá (24 hodín denne) – poskytuje sa možnosť dennej dochádzky, týždenného 

a dvojtýždenného pobytu (vrátane víkendov).  

Pri týždňovom pobyte je odchod detí v piatky do 16:00 hod. a príchod detí na internát v nedeľu 

od 13:00 hod. Čo sa týka dvojtýždňového pobytu, každý druhý týždeň sa na víkend ŠMŠ 

zatvára (odchod detí je v piatky do 16:00 hod. a príchod na internát v nedeľu od 13:00 hod.). 

Prevádzka pre deti s dennou dochádzkou je v pracovných dňoch od 06:15 hod. do 16:00 hod.  

V čase prázdnin (letné, zimné, jarné, veľkonočné) je prevádzka ŠMŠ prerušená. V tomto období 

sa vykonáva upratovanie a dezinfekcia priestorov. Zamestnanci čerpajú náhradné voľno a 

dovolenky podľa plánu dovoleniek.  



 

O prípadnom prerušení alebo obmedzení prevádzky informuje riaditeľ písomným oznamom, 

ktorý je vyvesený na vstupe do ŠMŠ. Na ozname býva uvedený dôvod a termín prerušenia 

alebo obmedzenia prevádzky.  

 

4.2   PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO ŠPECIÁLNEJ 

MATERSKEJ   ŠKOLY 

Deti sa do špeciálnej materskej školy prijímajú na základe podanej písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca môže stiahnuť z webovej stránky ŠMŠ alebo si ju môže 

prevziať osobne. 

Miesto a termín podávania žiadosti, ako aj podmienky prijatia zverejní riaditeľ po dohode so 

zriaďovateľom na budove ŠMŠ, ako i na verejne dostupnom mieste (webová, fcb stránka ŠMŠ) 

spravidla od 15. februára. Termín predkladania žiadostí zákonných zástupcov je spravidla v 

termíne od 01. mája do 31. mája.  

Zákonný zástupca žiadosť predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom 

očkovaní dieťaťa. Žiadosť sa môže podať osobne, poštou alebo kuriérom na adresu ŠMŠ alebo 

e-mailom. Nakoľko sa v ŠMŠ prijímajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

zákonný zástupca k žiadosti predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva 

a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporučenie môže byť aj 

súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti). V deň prvého nástupu dieťaťa do ŠMŠ zákonný 

zástupca podpíše podľa § 24 ods. 8 Zákona č. 355/2007 Z. z. písomné vyhlásenie, že dieťa 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Vyhlásenie 

nesmie byť staršie ako jeden deň. (Toto vyhlásenie zákonný zástupca podpisuje aj v prípade 

nástupu dieťaťa do ŠMŠ, kedy jeho neprítomnosť na predprimárnom vzdelávaní trvala dlhšej 

ako päť vyučovacích dní – v prípade pandemickej situácie sa predlžuje na 7 po sebe 

vyučovacích dní). 

 

Prijímajú sa deti od dovŕšenia 2 rokov veku do 6 rokov, resp. deti na základe žiadosti 

o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Rozhodnutie o pokračovaní 

povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi školy 

spravidla do 15. apríla spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do ŠMŠ, aj s potvrdením 

o zdravotnom stave dieťaťa od jeho všeobecného lekára.  



 

 

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

vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa so ŠVVP formou 

pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch. Edukačný proces môže byť v rozsahu 

aj menej ako štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin, a to na základe žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorý je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného 

zariadenia poradenstva a prevencie. Prijímajú sa deti priebežne alebo pre nasledujúci školský 

rok (pokiaľ to dovoľuje kapacita ŠMŠ). O prijatí rozhoduje riaditeľ školy podľa §5 ods. 13 

písm. a) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákona 

a postupuje sa v zmysle §3 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z o materskej 

škole.  

Písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí do ŠMŠ k začiatku školského roka dostane zákonný 

zástupca najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má 

predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. Riaditeľ školy do 15. júla zašle zoznam detí prijatých 

na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. V prípade prijímania 

v priebehu školského roka zákonný zástupca dostane vyjadrenie od riaditeľa školy do 30 dní od 

podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ školy určiť diagnostický pobyt.  

 

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru 

vzdelávania v špeciálnej materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom Ministerstvom 

školstva). 

 

Žiadosť bez vyjadrenia pediatra sa považuje za porušenie ustanovenia podľa § 3 ods. 1 vyhlášky 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a takéto prihlášky nebudú akceptované. Zároveň, ak zákonný zástupca 

v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa zámerne neuvedie prípadné ochorenie 

dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu 

rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží 

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

informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.  

Z dôvodu neuhradenia príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v ŠMŠ a školskej jedálni, môže 

riaditeľ školy po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení 

dochádzky dieťaťa do ŠMŠ.  



 

4.2.1 Diagnostický pobyt 

Riaditeľ školy môže: 

 vydať rozhodnutie o prijatí na adaptačný pobyt alebo o prijatí na diagnostický pobyt, 

podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. alebo, 

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

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

adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa.  

 

Diagnostický pobyt 

V prípade zistenia, či sa u dieťaťa môže proces výchovy a vzdelávania uskutočňovať ako 

výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede alebo ako výchova a vzdelávanie v 

špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole, určí alebo vydá riaditeľ rozhodnutie o 

diagnostickom pobyte dieťaťa v ŠMŠ.  

V ŠMŠ môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť viac ako 3 mesiace, nie však dlhšie ako 1 

rok.  

 

4.2.2 Prerušenie dochádzky dieťaťa do špeciálnej materskej školy 

Riaditeľ školy môže vydať rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do ŠMŠ v termíne od – 

do, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu. Vydá ho, ak existujú 

dôvody prerušenia dochádzky, v čase pred uplynutím diagnostického pobytu dieťaťa, v prípade 

neúspešného začlenenia sa do výchovno-vzdelávacieho procesu (po prerokovaní so zákonným 

zástupcom) alebo na základe žiadosti zákonného zástupcu (zdravotné dôvody, znížená 

adaptačná schopnosť, rodinné alebo iné dôvody). 

V čase prerušenia dochádzky dieťaťa do ŠMŠ sa eliminujú dôvody, ktoré viedli k prerušeniu, 

absolvujú sa odborné vyšetrenia, ukončuje sa špeciálnopedagogická diagnostika a pod. Riaditeľ 

školy môže na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku, prijať iné dieťa na presný čas 

zhodný s prerušením dochádzky dieťaťa (uvedie sa v rozhodnutí o prijatí). 

Zákonný zástupca najneskôr 2 týždňe pred uplynutím rozhodnutia o prerušení dochádzky 

dieťaťa písomne oznámi riaditeľovi školy, či jeho dieťa bude po uplynutí tohto času pokračovať 

v predprimárnom vzdelávaní v ŠMŠ. Zároveň zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do ŠMŠ 

prijaté na čas počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa (ak má naďalej záujem o to, aby jeho 



 

dieťa navštevovalo ŠMŠ) v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr 2 týždne pred 

ukončením pobytu dieťaťa v ŠMŠ) podá novú žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠMŠ a spolu s ňou 

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

obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní. 

 

4.2.3 Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 

Riaditeľ školy môže vydať tzv. „sankčné“ rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho 

vzdelávania (okrem povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa pokračuje v plnení 

povinného predprimárneho vzdelávania) po písomnom upozornení zákonného zástupcu. Môže 

ísť o nasledovné dôvody:  

 zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania 

svojho dieťaťa určené školským poriadkom,  

 zákonný zástupca neposkytne ŠMŠ pravdivé informácie / alebo neinformuje o zdravotnej 

spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných 

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

zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,  

 zákonný zástupca svojim konaním ohrozí zdravie a bezpečnosť detí alebo zamestnancov 

ŠMŠ, úmyselne poškodí školský majetok, 

 zákonný zástupca písomne požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 

v ŠMŠ, 

 všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista odporučí predčasné skončenie 

predprimárneho vzdelávania, 

 príslušné zariadenie poradenstva a prevencie odporučí predčasné skončenie 

predprimárneho vzdelávania. 

  

 

4.3   ORGANIZÁCIA TRIED 

Špeciálna materská škola internátna má 5 tried, ktoré sú označené rímskymi číslicami I-IV 

(vrátanie I – AUT). Označenie tried nesúvisí s ročníkom dochádzky dieťaťa do ŠMŠ, je to len 

interné označenie.  Jedná sa o 1 triedu pre deti s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím), 1 

triedu pre deti s PAS (poruchami autistického spektra), 1 triedu vo veku detí od 2 do 4 rokov 



 

a 2 predškolské triedy. Vekové zloženie detí v triedach sa mení a prispôsobuje sa počtu a veku 

novoprijatých detí.  

Prevádzka tried špeciálnej materskej školy internátnej je od 06:15 hod. do 16:00 hod. Prevádzka 

triedy pre deti s ŤZP je od 07:00 do 15:00 hod (len denná dochádzka). Pre deti s internátnym 

typom ubytovania funguje prevádzka ŠMŠ nepretržite aj cez víkendy (týždenné, dvojtýždňové 

pobyty). 4 triedy sa nachádzajú v budove ŠMŠ a trieda pre deti s PAS sa nachádza v priestoroch 

budovy internátu ŠZŠ. 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľ školy, spravidla podľa 

veku, tiež na základe druhu postihnutia, osobitostí a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity 

jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľ preradiť deti z jednej triedy do druhej, 

ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade oznámi 

dôvod a termín preradenia riaditeľ osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je 

v právomoci riaditeľa a rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne 

nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. 

 

 

4.4   USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ 

 

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede, je spracovaný 

vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na 

nástenke v šatni detí (viď. režim dňa). 

 

Tab 1:  Režim dňa v ŠMŠ počas pracovných dní 

06:30 – 07:15 Preberanie detí, budíček, osobná hygiena, príprava detí na presun do 

jedálne na raňajky 

07:15 – 07:30 Raňajky, podávanie liekov, návrat do ŠMŠI 

07:30 – 08:00 Ranné hry a hrové činnosti 

08:00 – 08:30 Nácvik sebaobslužných činností 

08:30 – 09:00 Zdravotné cvičenia 

09:00 – 09:20 Osobná hygiena, stolovanie v triede – desiata 

09:20 – 10:00 Edukačné aktivity 

10:00 – 11:00 Príprava na pobyt von, pobyt vonku alebo náhradná činnosť pri 

nepriaznivom počasí, príprava a presun do jedálne 



 

11:05 – 11:35 Obed, stolovanie v jedálni 

11:35 – 12:00 Návrat do ŠMŠI, osobná hygiena, príprava na odpočinok 

12:00 – 14:00  Odpočinok, relaxácia, vychádzka, krúžková činnosť detí posledného 

ročníka, odovzdávanie detí 

14:00 – 14:30 Olovrant 

14:45 – 16:15 Záujmová činnosť, osobná hygiena detí 

16:30 – 17:00  Večera 

17:00 – 18:15 Večerná hygiena, kúpanie, oddych, sledovanie rozprávky - večerníček 

18:15 – 19:00 Kľud na lôžku, čítanie rozprávky, odovzdávanie detí nočnej službe – 

písomnou formou – denný záznam 

 

 

Tab 2: Režim dňa počas soboty, nedele a voľných dní 

08:00 – 08:30 Budíček, vstávanie, hygiena 

08:30 – 09:00 Raňajky 

09:00 - 10:00  Záujmová činnosť, hry 

10:00 – 10:15 Desiata 

10:15 – 11:15 Vychádzka 

11:15 – 11:30 Osobná hygiena 

11:30 – 12:00 Obed 

12:00 – 12:30 Osobná hygiena, sebaobslužná činnosť 

12:30 – 14:30 Aktívny odpočinok 

14:30 – 15:00 Olovrant 

15:30 – 16:45 Záujmová činnosť 

16:45 – 17:00  Večera 

17:00 – 17:45 Hry, oddych, sledovanie TV 

17:45 – 18:30 Večerná hygiena, kúpanie 

19:00 Kľud na lôžku, odovzdanie detí nočnej službe 

 

 

 

 

 



 

4.4.1 Dochádzka dieťaťa do špeciálnej materskej školy 

Zákonný zástupca môže priviesť svoje dieťa s dennou dochádzkou do ŠMŠ od 06:15 hod. do 

07:30 hod. a prevezme ho zvyčajne do 16:00 hod. (viď. podkapitolu 4.1). V prípade, že dieťa 

môže navštevovať ŠMŠ iba v inom čase, ako je určené, dohodne zákonný zástupca čas jeho 

príchodu a spôsob stravovania s triednym učiteľom, riaditeľom tak, aby nenarušil činnosť 

ostatných detí. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho 

prevzatia až po jeho odovzdanie vychovávateľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému 

zástupcovi alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca si preberá dieťa od 

službukonajúceho učiteľa alebo vychovávateľa v osobnom kontakte. Jeho vyzdvihnutie (napr. 

zo školského dvora) bez osobného kontaktu je považované za hrubé porušenie školského 

poriadku. Zároveň privádza a vyzdvihuje svoje dieťa do a zo ŠMŠ s dostatočným predstihom 

tak, aby nenarúšal prevádzku školy, výchovno-vzdelávací proces a harmonogram pracovných 

povinností prevádzkových zamestnancov. 

Učiteľka môže odmietnuť prevziať dieťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na 

prijatie do ŠMŠ, a to po konzultácií so zdravotným pracovníkom školy.  

 

 

4.4.2 Odhlasovanie a ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa 

Za zdravotný stav dieťaťa je zodpovedný jeho zákonný zástupca. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť 

na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť ŠMŠ bez zbytočného 

odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to písomne, ústne alebo telefonicky vopred triednej 

učiteľke (objektívne dôvody: najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do 

ŠMŠ, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov, účasť dieťaťa na súťažiach, rodinná dovolenka, choroba  

iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov a pod.).  

V prípade, že je zákonnému zástupcovi neprítomnosť jeho dieťaťa vopred známa, nahlási to 

triednemu učiteľovi a následne odhlási dieťa na príslušný počet dní z dochádzky a zo stravy aj 

vedúcej školskej jedálne. Ak je neprítomnosť dieťaťa náhla, neprítomnosť stačí nahlásiť len v 

prvý deň, v ostatné dni až do návratu dieťaťa je odhlasované automaticky. Pokiaľ zákonný 

zástupca dieťa v prvý deň jeho neprítomnosti do 07:30 hod. neodhlási, je mu na tento deň 

započítaná plná stravná jednotka. Pri odhlasovaní a prihlasovaní dieťaťa v rámci stravnej 

jednotky je úzka spolupráca triedneho učiteľa, zákonného zástupcu a vedúcej školskej jedálne.  



 

 

Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca (počas pandemickej situácie sa predlžuje neprítomnosť 

dieťaťa na 7 vyučovacích dní).  Toto písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca 

triednej učiteľke dieťaťa pred, počas alebo po návrate dieťaťa do ŠMŠ. Ak neprítomnosť 

dieťaťa trvá dlhšie ako 7 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca 

dieťaťa potvrdenie od ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má v 

kompetencií jeho zdravotnú starostlivosť.   

 

Ak je podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa jeho zákonným zástupcom, 

triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť zástupcovi riaditeľa pre ŠMŠ, ktorý ju 

prekonzultuje s riaditeľom školy. Riaditeľ osobným pohovorom so zákonným zástupcom 

dieťaťa rieši neprítomnosť dieťaťa a spisuje záznam. Má následne možnosť kontaktovať 

príslušný úrad. Riaditeľ školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení / neospravedlnení 

neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou 

dieťaťa. 

 

 

4.4.3 Dlhodobá neprítomnosť dieťaťa 

Ak je neprítomnosť dieťaťa v ŠMŠ dlhšia ako 15 dní, zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

o tejto skutočnosti osobne, telefonicky či e-mailom informovať zástupcu škôlky. Pokiaľ je 

neprítomnosť viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby (hospitalizácia dieťaťa, 

pobyt v sanatóriu a pod.), je zákonný zástupca povinný oznámiť dlhodobú neprítomnosť 

zástupcovi škôlky a riaditeľovi školy a písomne podať žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa 

v určenom čase spolu s dôvodom neprítomnosti. K tejto prikladá aj potvrdenie od ošetrujúceho 

lekára, na ktorom lekár potvrdí dôvod a dobu neprítomnosti od – do. Na základe takéhoto 

potvrdenia je zákonný zástupca oslobodený od  povinného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠMŠ. 

Ak ide o vážne rodinné dôvody (zahraničný pobyt, dočasný pobyt rodiny mimo bydliska, 

rodinné záležitosti, ktoré zabraňujú dochádzke dieťaťa do ŠMŠ), podáva písomnú žiadosť bez 

lekárskeho potvrdenia .  

V prípade, že zákonný zástupca nepodá v rámci dlhodobej neprítomnosti písomnú žiadosť 

riaditeľovi školy a ani po výzve o tejto skutočnosti písomne neinformuje, môže riaditeľ 



 

rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Následne 

riaditeľ vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky, resp. o predčasnom ukončení dochádzky 

dieťaťa. 

 

4.4.4 Preberanie dieťaťa zo špeciálnej materskej školy inou osobou ako zákonným zástupcom 

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa zo ŠMŠ, musia byť 

písomne uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. Tlačivá si 

zákonný zástupca prevezme od triedneho učiteľa, resp. pedagogického zamestnanca na to 

povereného. Aby bolo splnomocnenie platné, je zákonný zástupca povinný vypísať všetky 

potrebné údaje na tlačive a každú zmenu je povinný bezodkladne nahlásiť. Okrem základných 

údajov splnomocnenej osoby sa udáva aj vzťah tejto osoby k dieťaťu a telefonický kontakt. 

Plnomocenstvo podpisuje ako splnomocnená osoba, tak zákonný zástupca.  

Službukonajúci pedagogický zamestnanec (učiteľ, vychovávateľ) nesmie bez písomného 

splnomocnenia vydať dieťa cudzej osobe. Môže ju odovzdať len:  

 zákonnému zástupcovi alebo inej, ním splnomocnenej osobe, 

 inému učiteľovi alebo vychovávateľovi, ktorý ho v práci strieda, 

 inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje krúžkovú činnosť (s písomným súhlasom zákonného 

zástupcu). 

 

4.4.5 Nevyzdvihnutie dieťaťa zo špeciálnej materskej školy 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný oznámiť triednej učiteľke neskoršie prevzatie dieťaťa 

z vážnych dôvodov zo ŠMŠ. V prípade, že zákonný zástupca neoznámi túto skutočnosť a dieťa 

nevyzdvihne, službukonajúci učiteľ / vychovávateľ bude konzultovať situáciu so zástupcom 

riaditeľa pre škôlku, ktorý si spolu s riaditeľom školy prizvú zákonného zástupcu na osobný 

pohovor a opakované nevyzdvihnutie bude považované za porušenie podmienok ŠMŠ. 

 

4.5   ORGANIZÁCIA V ŠATNIACH 

Do organizácie (len do priestorov šatní) majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené 

osoby v čase od 06:15 hod. do 07:30 hod. a v čase preberania dieťaťa zo ŠMŠ. Do ostatných 

priestorov môžu vstupovať len v sprievode zamestnanca ŠMŠ a so súhlasom zástupcu riaditeľa 



 

pre škôlku a riaditeľa školy. Pred vstupom do priestoru používajú návleky, ktoré sú k dispozícií 

v koši pri vstupe. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia 

v spolupráci s učiteľkami, vychovávateľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za 

poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedajú učiteľky, vychovávateľky, za hygienu určený 

prevádzkový zamestnanec. Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie, 

náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a na prezutie ortopedické sandále.  

 

4.6   ORGANIZÁCIA A REALIZÁCIA ODPOČINKU 

Odpočinok je neoddeliteľnou súčasťou denných činností v ŠMŠ. Realizuje sa v čase po obede, 

v závislostí od potrieb detí, najmenej 30 minút každý deň. Najdlhšie odpočívajú deti najmenšie 

(2 – 3 – 4 ročné). Deti predškolského veku, ktoré nasledujúci školský rok budú nastupovať na 

primárne vzdelávanie, majú po 12,00 hod., po odpočinku trvajúcom 30 minút, v súlade so 

školským vzdelávacím programom, krúžkovú aj terapeutickú činnosť, resp. voľné pokojnejšie 

hry a výchovno-vzdelávacie činnosti, ako sú napr. grafomotorické cvičenia, rozprávky a pod. 

Ak si to však zdravotný stav dieťaťa vyžaduje a potrebuje zregenerovať svoje psychické 

i fyzické sily, odpočinok sa realizuje bez ohľadu na jeho vek. Počas odpočinku a relaxácie má 

dozor službukonajúca učiteľka, vychovávateľka. Pravidelne vetrá tak, aby neohrozila zdravie 

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

potrebu spánku.  

 

4.7   ORGANIZÁCIA V JEDÁLNI A PITNÝ REŽIM  

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

školskej jedálne. Zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Formou jedálnych 

lístkov (k dispozícii sú na informačných nástenkách v šatniach a na webe školy) informuje 

zákonných zástupcov o podávanej strave.  

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá službukonajúca učiteľka, 

vychovávateľka. Vedie deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stravovania, 

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

deti prikrmuje. Používanie príboru je závislé od aktuálneho výkonu a postihu dieťaťa.  



 

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, 

je zákonný zástupca povinný podať u zdravotného pracovníka školy 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. Časový harmonogram 

podávania jedla v jedálni je určený podľa režimu dňa.  

Zamestnanci školskej jedálne sú zodpovední za čistotu stolov a jedálenského riadu. Za čistotu 

ostatných priestorov zodpovedá poverený prevádzkový zamestnanec.  

Pitný režim zabezpečuje ŠMŠ v spolupráci so školskou jedálňou. Podáva sa pitná voda, resp. 

čaj pri stolovaní a v triedach. Za podávanie pitného režimu v školskej jedálni, primeranú teplotu 

vody, čistotu pohárov zodpovedá poverený zamestnanec školskej jedálne. Za pitný režim v 

triede je zodpovedný triedny učiteľ, vychovávateľ. V letnom období sa pitný režim deťom 

zabezpečuje častejšie. Zákonný zástupca nemá povolené nosiť do ŠMŠ sladené nápoje, džúsy, 

čaje a pod. 

 

4.8   ORGANIZÁCIA V UMYVÁRNI 

Každé dieťa (ktoré je ubytované na internáte) má vlastnú zubnú kefku, pastu a pohár. Za 

výmenu uterákov / jednorázových papierových utierok, suchú podlahu zodpovedá prevádzkový 

zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti službukonajúcej učiteľky, 

vychovávateľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú 

organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie 

hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy 

a prevádzkový zamestnanec.  

 

4.9   ORGANIZÁCIA POČAS POBYTU 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. Pobyt vonku 

triedna učiteľka, vychovávateľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý 

a príťažlivý. Pred ním všetky deti absolvujú hygienické potreby a učiteľka / vychovávateľka 

dbá na primerané oblečenie vzhľadom k danému počasiu.  



 

Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity, pohybové hry s loptou 

a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na 

betón a pod. Učiteľka / vychovávateľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava 

požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle všeobecných záväzných právnych 

predpisov a pokynov riaditeľa školy - najmä dodržiavať najvyšší počet detí, ktorý musí 

zodpovedať povolenému počtu detí. Zároveň zohľadňuje druh zdravotného znevýhodnenia. 

Danej aktivity sa zúčastňuje aj pridelený pomocný vychovávateľ. Na vychádzke učiteľka / 

vychovávateľka pri prechádzaní cez priechod pre chodcov používa terčík na zastavenie 

premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza posledná. Deti na vychádzke používajú 

reflexné vesty. 

V čase letných mesiacov sa deti zdržiavajú hlavne v tieni a vykonávajú menej fyzicky náročné 

aktivity. Pred pobytom von sa deti nakrémujú krémom s ochranným faktorom. V čase zimných 

mesiacov sa pobyt von realizuje na bezpečných miestach (nie pod stromami, s vrstvou ťažkého 

snehu, nie na ľade a snehu, kde nie je bezpečný terén a môže dôjsť k zraneniu). Pri zimných 

športoch učiteľ / vychovávateľ dbá na bezpečný terén (mimo stromov a iných objektov s 

možným nárazom do nich). Zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa nepremokavé oblečenie a 

obuv, rukavice, čiapku. Po skončení pobytu vonku učiteľ / vychovávateľ zabezpečí vysušenie 

mokrého oblečenia a obuvi.   

Za poriadok a bezpečné usporiadanie exteriérových hračiek zodpovedajú učitelia a 

vychovávatelia. Za bezpečnosť v letných, zimných mesiach, estetickú úpravu školského dvora 

a zelene zodpovedá školník. 

 

4.10 ORGANIZÁCIA NA SCHODISKÁCH 

Za bezpečnosť detí na schodisku zodpovedá učiteľka / vychovávateľka. Deťom, ktoré si to 

vyžadujú, dopomáha po schodoch držaním ich za ruku. Pri presune viacerých detí po schodisku 

si deti zoradí tak, aby sa samé pridŕžali zábradlia. V prípade, že sa na schodisku stretnú 2 triedy, 

prednosť dá trieda, ktorá sa ešte len zoraďuje na schodisku, resp. staršie deti počkajú, kým sa 

presunú deti mladšieho veku.  

Za čistotu a bezpečnosť schodísk zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci.  

 

 

 

 



 

4.11 ORGANIZÁCIA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTIACH 

V ŠMŠ sa v čase po 12:00 hodine po odpočinku trvajúcom najmenej 30 minút v súlade so 

školským vzdelávacím programom organizuje krúžková a terapeutická činnosť. Činnosť sa 

organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zabezpečuje ju pedagogický 

zamestnanec. Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia detí. Ak krúžkovú činnosť vykonáva 

so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedá 

lektor, resp. iný pedagogický zamestnanec  alebo odborný zamestnanec školy (napr. logopéd, 

zdravotný pracovník, rehabilitačný pracovník) a svojim podpisom potvrdí prebratie plnej 

zodpovednosti za zdravie a bezpečnosť detí.  

Za obsahovú náplň krúžkovej činnosti a terapeutickej činnosti, vedenie plánov zodpovedá 

pedaogogický zamestnanec, ktorý ju realizuje a predkladá ročný plán práce zástupcovi riaditeľa 

pre škôlku, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť.  

Krúžková činnosť nenarúša povinnú formu odpočinku mladších detí, činnosť sa realizuje 

v priestoroch školy mimo priestorov, kde ostatné deti odpočívajú a relaxujú. Deti nie sú rušené 

príchodom ani odchádzaním detí na krúžok či terapie. 

 

 

4.12 ORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH KURZOV, VÝLETOV A EXKURZIÍ 

Výlet alebo exkurzia sa plánuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu 

zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické 

a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda. Pred uskutočnením výletu alebo 

exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy organizačne zabezpečí prípravu 

a priebeh týchto aktivít (na pripravenom tlačive), vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí 

o bezpečnosti a ochrane zdravia. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu 

použiť aj hromadné dopravné prostriedky.  

V priebehu školského roka sa môžu realizovať aj športové kurzy (plávanie, korčulovanie, jazda 

na poníkoch a pod.), kde počas samotného výcviku preberá zodpovednosť za zdravie 

a bezpečnosť detí vyučujúci tréner alebo učiteľ / vychovávateľ (ktorý realizuje kurz)  a dozor 

vykonáva službukonajúci učiteľ / vychovávateľ (pri samotnej činnosti, pri presune a pod.). 

Naplánované výlety, exkurzie a športové kurzy sa môžu realizovať iba so súhlasom riaditeľa 

školy (ktorý podpisom na vypísanom tlačive potvrdzuje svoj súhlas) a na základe 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý sa vypracuje ku každej aktivite osobitne. 



 

Učiteľ / vychovávateľ informuje zákonných zástupcov o organizácii a realizácii danej aktivity 

a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s účasťou svojho dieťaťa na pripravovanej akcii. Svojim 

podpisom potvrdzujú účasť a informovanosť o priebehu aktivity aj ďalší zúčastnení 

zamestnanci školy. 

 

 

4.13 VYKONÁVANIE PEDAGOGICKEJ PRAXE V MATERSKEJ ŠKOLE 

Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe, sa 

hlásia u riaditeľa školy, ktorý zabezpečí ich poučenie o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje 

písomný záznam s podpismi poučených a oboznámi ich so školským poriadkom ŠMŠ. 

Pedagogickú prax v danej triede vykonáva študent s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu.  

 

 

4.14 ORGANIZÁCIA V PRÍPADE ZASTUPOVANIA 

Z dôvodu nízkej dochádzky detí do ŠMŠ, najmä pre zvýšenú chorobnosť, hlavne v zimných 

mesiacoch, riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa pre škôlku môžu rozhodnúť o spájaní tried. 

Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej edukačnej činnosti. Delenie detí 

do tried sa rieši operačne a vždy je to v závislosti od počtu prítomných detí. Preto zaradenie 

dieťaťa do náhradnej triedy sa môže denne meniť podľa aktuálnej situácie. Nadbytok 

zamestnancov v takomto prípade riaditeľ školy rieši udelením náhradného voľna alebo 

čerpaním dovolenky.  

 

 

4.15 PRÁCA NADČAS 

Prácu nadčas  pedagogických zamestnancov upravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, ktoré vydalo aplikačnú pomôcku k práci nadčas a k poskytovaniu 

náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení 

s názvom „Aplikačná pomôcka k práci nadčas pedagogických zamestnancov“.  

 

 

 



 

5 PLATBY ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ 

ŠKOLE 

 

5.1 PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA 

V ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Zákonný zástupca, ktorého dieťa je ubytované na internáte v ŠMŠI, je povinný realizovať 

úhradu príspevku za pobyt v riadne stanovených termínoch. Príspevok zákonný zástupca 

uhrádza vopred do 25 dňa v kalendárnom mesiaci. V prípade, že zákonný zástupca neuhrádza 

príspevok v stanovených termínoch, môže riaditeľ školy po predchádzajúcom upozornení 

rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z internátu. Príspevok zákonný zástupca uhrádza na účet školy 

vedený v Štátnej pokladnici. Pre identifikáciu platby je potrebné do poznámky uviesť meno 

a priezvisko dieťaťa. Doklad o úhrade si rodič odkladá pre prípadné reklamácie a v prípade 

spornej platby ho predloží na kontrolu riaditeľovi.  

 

Od príspevku za pobyt dieťaťa v ŠMŠ je zákonný zástupca oslobodený:  

 ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej 

núdzi a predloží o tom doklad, 

 ak má dieťa prerušenú dochádzku do ŠMŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 

(vydokladované potvrdením zdravotníckym zariadením a detským lekárom), 

 ak bola prerušená prevádzka ŠMŠ na základe nariadenia zriaďovateľa. 

 

5.2 POPLATOK ZA STRAVOVANIE 

Príspevok na stravovanie, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške 

nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa §140 ods. 10 

Školského zákona. Príspevok za stravovanie sa platí ako zálohová platba a uhrádza  sa vopred 

do 25 dňa v predchádzajúcom mesiaci na bankový účet školskej jedálne (bankovým prevodom, 

poštovou poukážkou). Poštový poukaz vydáva vedúca školskej jedálne zákonnému zástupcovi. 

Odrátavanie preplatkov za stravné sa uskutočňuje jeden mesiac spätne (napr. preplatok za 



 

september sa odrátava v októbri). Výpočet stravnej jednotky a iné informácie ohľadom 

stravovania si zákonný zástupca môže prezrieť na webovej stránke školy. 

 

 

6 POŽIADAVKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ 

Za vytvorenie bezpečnostných a hygienických podmienok zodpovedá riaditeľ školy. Za 

bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci (resp. iní 

zamestnanci školy alebo lektor pri krúžkovej činnosti, terapeut či tréner pri športových kurzoch) 

od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo splnomocnenej osobe 

(resp. učiteľovi / vychovávateľovi). Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov 

v priestoroch ŠMŠ zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu ich určenej pracovnej 

náplne.  

Službukonajúci učiteľ / vychovávateľ nesmie deti nechať bez dozoru. Pri každom presune je 

povinný deti zrátať a v prípade vážnych situácií bezodkladne informovať zástupcu riaditeľa pre 

škôlku (následne po dohode zástupcu s riaditeľom informovať zákonného zástupcu, resp. 

zdravotnú službu, políciu a pod.). V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v triede venuje učiteľ 

/ vychovávateľ plnú pozornosť deťom a odstráni  alebo zamedzí manipulácií s predmetmi alebo 

pomôckami, ktoré by ohrozili bezpečnosť a zdravie detí. Riaditeľovi školy, zástupcovi riaditeľa 

pre škôlku alebo prevádzkovému pracovníkovi na to určenému oznámi možné ohrozenie detí 

zariadením, ktoré sa v triede vyskytuje. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické 

vedenie musí byť zabezpečené, aby ich deti nemohli použiť.  

Aby bola zabezpečená plná ochrana zdravia detí, nevyhnutná je súčinnosť a vzájomná 

spolupráca učiteľa / vychovávateľa so zákonným zástupcom dieťaťa. Z tohto hľadiska je 

nevyhnutné, aby zákonný zástupca: 

 zabezpečil pre svoje dieťa počas pobytu v ŠMŠ vhodnú obuv a oblečenie na pobyt vo vnútri, 

ako aj von (v prípade úrazu dieťaťa  pri nevhodnom prezutí neberie zamestnanec školy na 

seba žiadnu zodpovednosť), 

 nedával dieťaťu do ŠMŠ mobilné telefóny, tablety, šperky na krk, vysiace naušnice do uší, 

finančnú hotovosť, nebezpečné predmety a hračky a pod. Zakázané sú tvrdé cukríky a žutie 

žuvačiek (v prípade prítomnosti týchto predmetov budú vzaté dieťati a uschované na 

bezpečnom mieste v škole až po ich prebratí zákonným zástupcom).  

 



 

 v prípade poškodenia zdravia dieťaťa alebo iných detí, ktoré bolo spôsobené takýmito 

predmetmi, zamestnanci nepreberajú zodpovednosť. Zároveň nepreberajú zodpovednosť za 

znečistenie či poškodenie odevu a obuvi dieťaťa. 

 

6.1 Neprevzatie dieťaťa do ŠMŠ zamestnancom alebo izolovanie dieťaťa počas pobytu v ŠMŠ 

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 ŠMŠ umiestnené len dieťa, ktoré: 

a) je spôsobilé na pobyt v kolektíve, 

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

c) nemá nariadené karanténne opatrenia.  

 

Pedagogický a odborný zamestnanec (službukonajúca učiteľka, vychovávateľka, zdravotný 

pracovník) zisťuje každý deň zdravotný stav dieťaťa pred jeho prebratím do ŠMŠ. Vykonáva 

sa tzv. „ranný filter“, ktorého cieľom je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné 

príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia 

ostatných detí. Zamestnanec školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie, a to ak: 

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

 mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,  

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

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

 má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.  

 

Ak dieťa tieto príznaky nemá, službukonajúca učiteľka dieťa od zákonného zástupcu alebo od 

splnomocnenej osoby prevezme. Ak sa však počas dňa príznaky u dieťaťa prejavia, učiteľka 

telefonicky kontaktuje jeho zákonného zástupcu a izoluje dieťa od ostatných detí v priestoroch 

na to určených (vytvorené priestory v škole pri ambulancií zdravotného pracovníka, ktorý 

zároveň nad ním vykonáva dozor do príchodu zákonného zástupcu, resp. dozor zabezpečí iný 

poverený zamestnanec ŠMŠ). 

Zákonný zástupca je povinný dieťa bezodkladne prevziať zo ŠMŠ. Prípadnú dezinfekciu 

vykonávajú po pokyne riaditeľa školy poverení prevádzkoví zamestnanci.  

 



 

6.2 Úraz dieťaťa 

Ak sa poškodí zdravie dieťaťa pri výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach so 

súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy, pokladá sa to za školský úraz. Prvú 

pomoc dieťaťu poskytne triedna učiteľka, resp. zdravotný pracovník školy. O úraze 

a uskutočnených opatreniach bezodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa, zástupcu 

riaditeľa pre škôlku i riaditeľa školy a písomný záznam sa zaeviduje do Knihy úrazov.  

1. Ak je dieťa neprítomné v ŠMŠ na základe stanoviska ošetrujúceho lekára dlhšia ako 3 dni 

(resp. nastane smrť dieťaťa), ide o registrovaný školský úraz. ŠMŠ o ňom spisuje záznam 

najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. K jeho spísaniu sa 

prizve zákonný zástupca dieťaťa.  

2. V prípade, že ošetrujúci lekár uzná neprítomnosť dieťaťa v ŠMŠ na menej ako 4 dni, 

pokladá sa tento školský úraz za neregistrovaný. 

 

Zisťujú sa všetky okolnosti a príčiny vzniku úrazu, miesto úrazu (v prípade vážneho úrazu jeho 

zadokumentovanie), jeho svedkovia, meno a priezvisko dozorujúceho pedagogického 

zamestnanca, resp. zamestnanca, ktorý dal dieťaťu pokyn na činnosť, ktorá viedla k vzniku 

úrazu. Škola určuje, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik úrazu a nebezpečnej udalosti. 

 

Spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze realizuje pedagogický zamestnanec, 

ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu alebo triedny učiteľ či poverený zamestnanec 

riaditeľom školy. Vyšetrí sa každý úraz, ktorý sa stane dieťaťu – či sa jedná o registrovaný 

školský úraz, príčina úrazu, kto úraz zavinil, okolnosti jeho vzniku, prijmú a vykonajú sa 

potrebné opatrenia k zabráneniu opakovaného úrazu. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo 

smrti dieťaťa zasiela škola oznam o registrovanom školskom úraze a podklady k nemu na 

Ministerstvo školstva SR do 1 mesiaca od spísania tohto úrazu. 

Evidencia neregistrovaných školských úrazov obsahuje údaje, ktoré slúžia pri spisovaní 

záznamu o registrovanom školskom úraze, ak sa závažnejšie následky prejavia neskôr (meno, 

priezvisko, dátum narodenia dieťaťa, ktorý utrpel úraz, deň, hodina, mesiac a rok vzniku úrazu, 

miesto vzniku, stručný popis, ako k úrazu došlo, charakter úrazu, meno a priezvisko 

dozorujúceho pedagogického zamestnanca a dátum zapísania úrazu do evidencie 

neregistrovaných úrazov). 



 

ŠMŠ od vzniku každého školského úrazu do 7 kalendárnych dní zaeviduje záznam 

prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01. Záznamy o registrovanom 

i neregistrovanom školskom úraze ŠMŠ uchováva 5 rokov od ich vzniku. 

 

Škola vedie evidenciu aj nebezpečných udalostí, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo 

zdravie dieťaťa, ale k poškodeniu zdravia nedošlo. 

 

 

6.3 Opatrenie v prípade pedikulózy 

V prípade zistenia pedikulózy (výskyt vši detskej), zákonný zástupca ihneď o tejto skutočnosti  

informuje triedneho učiteľa. Hromadný výskyt hlási riaditeľ školy na odbor epidemiológie 

RÚVZ. Pri podozrení triednej učiteľky, vychovávateľky alebo iného pedagogického 

a odborného pracovníka na možný výskyt vší (dieťa sa škrabe, je nekľudné, nesústredené, 

pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy), oznámi zamestnanec túto skutočnosť riaditeľovi 

školy alebo zástupcovi riaditeľa pre škôlku a zákonnému zástupcovi dieťaťa.  Do príchodu 

zákonného zástupcu sa dieťa izoluje od detského kolektívu v miestnosti na to určenej. Vrchný 

odev (čiapka, čelenka, šál), posteľná bielizeň, hrebene a iné predmety, ktoré prišli do styku 

s hlavou podozrivého zo zavšivavenia, sa uložia mimo odevov a predmetov ostatných detí. 

Zároveň sa odporučí zákonnému zástupcovi dieťaťa navštíviť všeobecného lekára pre deti 

a dorast za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

Nasleduje dezinsekcia všetkých predmetov v ŠMŠ, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou 

hlavy, s posteľnou bielizňou a iného prádla. 

Do 48 hodín ŠMŠ informuje všetkých zákonných zástupcov detí, že sa v zariadení vyskytli vši. 

Zároveň budú informovaní o ďalšom postupe s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto 

ochorenia a v detských kolektívoch sa následne budú vykonávať preventívne opatrenia (v rámci 

ranného filtra službukonajúci učiteľ alebo zdravotný pracovník školy deťom vhodným 

spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy). Zároveň sa požiadajú zákonní zástupcovia 

o súčinnosť, aby taktiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.  

Dieťa môže opäť nastúpiť do ŠMŠ iba po predložení lekárskeho potvrdenia, že dieťa je 

spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu. 

 

 



 

6.4 Ochrana detí pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím 

ŠMŠ je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 

povinná prihliadať na základné fyziologické potreby detí a vytvárať jednotné podmienky na 

zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologickým javom. V zmysle Dohovoru 

o právach dieťaťa sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť 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 zistený problém v spolupráci s vedením školy, centrom poradenstva 

a prevencie, prípadne kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné 

oddelenie policajného zboru. 

Vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, v § 12 je určená súčinnosť 

školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania. Na 

základe tejto vyhlášky môže súd požiadať riaditeľa školy o súčinnosť spravidla 24 hodín pred 

výkonom rozhodnutia o odňatie dieťaťa v priestoroch školy. Riaditeľ poskytuje súčinnosť súdu 

pri výkone rozhodnutia najmä tým, že informuje o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu 

v čase výkonu rozhodnutia a možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch školy, a to tak, aby 

bol priebeh výkonu rozhodnutia čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa. Riaditeľ 

zároveň zabezpečí, aby pri výkone rozhodnutia neboli prítomné iné deti, ani ich zákonní 

zástupcovia. 

Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch školy konzultuje s riaditeľom školy. Samotné 

odoberanie dieťaťa by malo prebiehať za prítomnosti riaditeľa školy alebo jeho zákonného 

zástupcu, ktorí by mali byť počas jeho vykonávania informovaní o všetkých otázkach majúcich 

vplyv na priebeh odoberania v priestoroch školy. 

 

6.5 Bezpečnosť a prevencia 

ŠMŠ je povinná predkladať súdu v lehotách nim určených správy o maloletom dieťati, 

poskytnúť súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniam 

zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, poskytnúť bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne 

starostlivosti o dieťa, poskytovať súčinnosť obciam a VÚC pri plnení ich samosprávnej 



 

pôsobnosti o oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolupracovať s orgánmi 

pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, zneužívané či 

zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá. 

 

6.6 Opatrenie proti šíreniu nelegálnych drog 

ŠMŠ prijíma nasledovné opatrenia: 

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

škodlivosti pre ľudské zdravie, 

 viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre 

život a zdravie, 

 poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít 

a viesť ich k plnohodnotnému životu, kde legálne či nelegálne drogy nemajú miesto, 

 v prevencii využívať vhodnú literatúru a preventívne výukové programy, 

 v celom areáli školy je prísny zákaz fajčiť a požívať alkoholické nápoje, 

 dbať na to, aby sa do priestorov školy nedostali nepovolané osoby, zamedziť kontaktu detí 

s cudzími osobami počas pobytu vonku, 

 v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí ŠMŠ informovať 

riaditeľa školy a vykonať okamžité opatrenia.  

 

 

7 PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM ŠKOLY 

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku školy sa bude požadovať úhrada od 

zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú 

osobu, ktorá prichádza do ŠMŠ po dieťa. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom 

učiteľky nad dieťaťom, náhrada sa od zákonného zástupcu nebude požadovať.  

Vchod do ŠMŠ je zaistený zámkami. V budove je bez sprievodu zamestnanca akýkoľvek pohyb 

cudzej osoby zakázaný.  

Po skončení aktivít je učiteľka / vychovávateľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred 

určené miesto a skontrolovať uzatvorenie okien a dverí. Po ukončení prevádzky je poverený 

zamestnanec povinný prekontrolovať priestory a uzamknúť jednotlivé dvere a bránky. 

Osobné veci si zamestnanci odkladajú na uzamykateľné miesto. 



 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom písomne uzatvorená. Ďalšie práva a povinnosti 

súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. 

 

 

8 SŤAŽNOSTI, OZNÁMENIA A PODNETY ZÁKONNÝCH 

ZÁSTUPCOV 

Ak sa FO alebo PO domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých 

sa domnieva, že boli zo strany ŠMŠ porušené, môže podať sťažnosť – iba písomne, papierovou 

formou, s vlastnoručným podpisom alebo e-mailom s autorizovaným podpisom. Riaditeľ školy 

je povinný sťažnosť zaevidovať v Knihe sťažností a tieto riadne prešetriť, zvážiť 

opodstatnenosť a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Obe strany sa dohodnú neriešiť 

nedostatky v prítomnosti detí, prejavy by mali byť bez zbytočných emócií a tak, aby sa predišlo 

nežiaducim vplyvom na detskú psychiku. 

 

Sťažnosť, oznámenie alebo podnet zákonného zástupcu musí obsahovať: 

 upozornenie na konkrétne nedostatky, 

 musí byť čitateľná a zrozumiteľná, s jasným vyjadrením voči komu je sformulovaná a čoho 

sa sťažovateľ dožaduje, 

 musí v nej byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa (v prípade PO názov 

a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať). 

 

Podáva sa: 

 riaditeľovi školy na pedagogického zamestnanca, 

 príslušnému krajskému školskému inšpekčnému centru voči riaditeľovi školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania. 

 

 

 



 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Školský poriadok je záväzný dokument pre všetkých zamestnancov ŠMŠI a zákonných 

zástupcov. Každý zamestnanec a zákonný zástupca je povinný svojim podpisom potvrdiť, že 

sa bude riadiť školským poriadkom ŠMŠ. V prípade, že zákonný zástupca nesúhlasí so 

školským poriadkom, nemôže jeho dieťa navštevovať ŠMŠI v Liptovskom Jáne a rozhodnutím 

riaditeľa školy bude ukončená dochádzka dieťaťa do tejto školy.  

Porušenie školského poriadku zamestnancami školy bude kvalifikované ako závažné porušenie 

pracovnej disciplíny a v prípade zákonných zástupcov môže riaditeľ školy vydať rozhodnutie 

o predčasnom ukončení dochádzky.  

V prípade, ak sa ukáže, že je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť, doplniť alebo 

vypustiť, bude sa to realizovať formou dodatkov k školskému poriadku, ktoré sa číslujú od 1. 

Dodatok je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu školského roka. 

 

 

DEROGAČNÁ KLAUZULA 

Vydaním tohto školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok vydaný dňa 

01.09.2016 a všetky jeho dodatky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZOZNAM POUŽITÝCH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH 

PREDPISOV 

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

niektorých zákonov 

 Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

niektorých zákonov 

 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

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

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

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

v znení vyhlášky č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška o materskej škole 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 o špeciálnych školách 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 

 Metodické usmernenie 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 

 Odporúčania pri výskyte vší (pedikulózy) v kolektívnych zariadeniach pre deti a mládež  

(www.ruvzrs.sk/files/pedikuloza) 

 Dohovor o právach dieťaťa 

 Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských 

zariadení 

 Prevádzkový poriadok špeciálnej materskej školy  

 

 

http://www.ruvzrs.sk/files/pedikuloza


 

PODPISOVÝ HÁROK pre školský rok ………………………… 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským poriadkom 

a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu. 

 

Meno zamestnanca :                                                                  Podpis zamestnanca:  
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PODPISOVÝ HÁROK pre školský rok ……………………… 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so školským poriadkom 

a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu. 

 

Meno zákonného zástupcu :                                                                   Podpis zákonného zástupcu:  
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