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EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA 
Námestie legionárov 3, 080 01  Prešov 

 
 
 
 

Interná norma č. 08/2016 
Názov normy: Školský poriadok org. zložky Evanjelická základná škola 

s materskou školou, časť Materská škola 
Druh normy:  Základná organizačná norma 

Účel normy:  Zabezpečenie plnenia úlohy org. zložky ESŠ – Evanjelickej základnej školy 
s materskou školou, časť Materská škola po stránke výchovno-vzdelávacej  

Oblasť platnosti: Organizačná norma je platná pre org. zložku Evanjelickej spojenej školy  - 
Evanjelickú základnú školu s materskou školou, časť Materská škola 
a všetkých jej detí. 

Vzťah k starším 
interným normám 
ESŠ: 

Plne nahrádza IN č. 09/2010 – Školský poriadok EMŠ. 

Uloženie normy: Norma bude trvalo uložená na sekretariáte riaditeľa školy, u zástupcu riaditeľa 
školy pre EZŠsMŠ, u vedúcej ekonomického úseku a v priestoroch prístupných 
všetkým zamestnancom EZŠsMŠ. Kópia normy bude zverejnená na nástenke 
v priestoroch Materskej školy na prízemí Nového kolégia na Námestí legionárov 
3 v Prešove. 

Oboznámenie sa s 
normou: 

Zamestnanci ESŠ, org. zložka EZŠsMŠ, časť MŠ sú povinní, najneskôr na prvom 
stretnutí s rodičmi oboznámiť zákonných zástupcov s touto normou. Svoje 
oboznámenie potvrdia učitelia podpisom.   
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Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy 

 

v zmysle ustanovení  

§ 11, ods. 3, pís. t) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,  

v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole 

 

v y d á v a        t e n t o 

 

Školský poriadok Evanjelickej materskej školy,  

org. zložka Evanjelická základná škola s materskou školou,  

Námestie legionárov 3, Prešov. 

 

Čl. 1 
Práva s povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu 

1) Dieťa má právo na 
a. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 
b. bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky v materských školách, 
c. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom, 
d. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v 

rozsahu ustanovenom zákonom, 
e. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
f. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
g. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
h. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 
i. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu, 
j. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
k. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24, 
l. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a 

vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a 
na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

m. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a 
vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

2) Dieťa je povinné 
a. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 
b. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy  
c. chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a 

vzdelávanie, 
d. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 
e. ctiť si ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov školy, 
f. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 
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3) Zákonný zástupca dieťaťa má právo  
a. vybrať pre svoje dieťa školu, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, 

zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho 
vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu 
školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy; 

b. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v 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 zákona, 

c. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 
d. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
e. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
f. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na 

edukačných aktivitách určených ročným plánom školy; 
g. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy. 

4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 
a. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole, 
b. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 
c. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovnovzdelávacie potreby, 
d. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 
výchovy a vzdelávania,  

e. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 
f. predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá 

dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni. 
 
 

Čl. 2 
Prevádzka a vnútorný režim školy 

1) Charakteristika materskej školy 
Materská škola je 3 - triedna. 
Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s 
odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť 
poldenného pobytu. 
MŠ je umiestnená v budove Nového evanjelického kolégia, Námestie legionárov 3 Prešov. Na 
prízemí sú zriadené tri triedy, spálne, šatňa, hygienické a prevádzkové priestory. Samostatná 
jedálenská časť spolu s kuchyňou sa nachádza v suteréne. Neodmysliteľnou súčasťou MŠ je 
školský dvor a školské ihrisko, ktoré deti využívajú v rámci rôznych pohybových schopností 
a zručností.  

2) Prevádzka materskej školy 
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.30 do 16.30 hod.  
V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na päť 
týždňov. V tomto období podľa nariadení riaditeľa ESŠ vykonávajú prevádzkoví zamestnanci 
upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek 
čerpajú dovolenku. 
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ ESŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred. V čase 
prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať iné materské školy v Prešove.  
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Čl. 3 
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy 

1) Zápis a prijatie detí do materskej školy 
a. Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského 

roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Žiadosť o prijatie zákonný zástupca obdrží 
u riaditeľa ESŠ, zástupkyne riaditeľa pre EZŠsMŠ, alebo mu je k dispozícii na webovej stránke 
www.esspo.sk. Žiadosti o prijatie pre nasledujúci školský rok sa podávajú do 31. mája. 

b. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského 
roka dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka, prípadne si ho 
osobne prevezme u riaditeľa školy a jeho prevzatie potvrdí svojim podpisom. O podmienkach 
prijatia sú rodičia overiteľne informovaní pri podaní žiadosti. 

c. Úvodný pohovor s riaditeľom školy a jeho zástupkyňou pre EZŠsMŠ pred prijatím dieťaťa do 
materskej školy absolvuje rodič spravidla spolu s dieťaťom.  

d. Ak dieťa do materskej školy nenastúpi bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu nástupu 
uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí vydá riaditeľ školy rozhodnutie o ukončení jeho 
dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa. 

e. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do EMŠ a 
uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie 
dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom 
posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia 
dieťaťa. 

f. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo 
diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom ESŠ. O forme pobytu sa rozhodne s 
prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti 
dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ ESŠ po prerokovaní s rodičom alebo na 
základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy 
(na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky. 

g. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi ESŠ školy 
spravidla do 15. mája. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, 
upozorní riaditeľa ESŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom 
rezervovania miesta v materskej škole. 

2) Dochádzka detí do materskej školy 
a. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dieťaťa dohodne rodič s riaditeľom alebo triednym 

učiteľom materskej školy. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas 
jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. 

b. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav 
nie je vhodný na prijatie do materskej školy. 

c. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 08:00 hod. v 
deň neprítomnosti dieťaťa. 

d. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a 
predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe 
nasledujúcich dní, oznámi riaditeľovi ESŠ dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri 
opätovnom nástupe dieťaťa predloží lekárske potvrdenie v prípade, že dôvod neprítomnosti 
dieťaťa v materskej škole bola choroba. V ostatných prípadoch opätovne podpíše prehlásenie 
o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza. 

e. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo 
závažným spôsobom opakovane poruší Školský poriadok, riaditeľ ESŠ po predchádzajúcom 
upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. 
 
 
 

http://www.esspo.sk/
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3) Úhrada príspevkov za dochádzku 
a. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle Nariadenia DP VD ECAV prispieva zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 
určenou rozhodnutím riaditeľa ESŠ . 

b. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
c. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

i. ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky, 
ii. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ESŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
iii. ktoré je umiestnené v škole na základe rozhodnutia súdu. 

d. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,  
i. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom,  

ii. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v 
týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

4) Úhrada príspevku za stravu 
a. Rodič je povinný hradiť do 10. dňa v mesiaci príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v 

materskej škole stravuje. Výšku príspevku určí rozhodnutím riaditeľ ESŠ na základe cenového 
pásma určeného nariadením zriaďovateľa.  

b. V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľ ESŠ môže po 
predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej 
školy. 

 
 

Čl. 4 
Vnútorná organizácia materskej školy 

1) Organizácia tried a vekové zloženie detí 
Trieda I.: 3-4 –ročné deti 
Trieda II.: 4-5 ročné deti 
Trieda III.: 5-6 ročné deti 

2) Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 
a. V čase od 6.30 – 8.30 hod. sa deti schádzajú v herni.  
b. V čase od 15.30 – 16.30 hod. sa deti rozchádzajú. 
c. Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 

15.00 hod.  
d. Deti, ktorých rodičia dohodli so zástupkyňou riaditeľa pre EZŠsMŠ poldennú dochádzku a 

odchádzajú z materskej školy pred spánkom si rodičia môžu vyzdvihnúť v čase od 12.00 do 
12:30 hod.  

e. Prevádzka školy končí o 16:30 hod. 
3) Rámcová organizácia dňa detí v materskej škole 

3– 4 ročné deti: 
6:30-8:40: schádzanie detí : hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, 

ranný kruh – modlitby, biblické príbehy, detské duchovné piesne 
8:40- 9:15:   činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata 
9:15-10:00: dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a herné činnosti, 

činnosti zabezpečujúce životosprávu 
10:00-11:30: príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, činnosti zabezpečujúce 

životosprávu 
11:30-14:45: obed, činnosti zabezpečujúce životosprávu, príprava na odpočinok        
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                             odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie, činnosti zabezpečujúce  
                             životosprávu 
14:45-15:30: olovrant, činnosti zabezpečujúce životosprávu, popoludňajšie cielené  
                             vzdelávacie aktivity 
15:30-16:30: hry a činnosti podľa výberu detí, hodnotenie dňa, rozchádzanie detí 
15.30-16.30: rozchod detí domov za sprievodu rodičov 
 
4 – 5 ročné deti: 
6:30-8:55: schádzanie detí : hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, 

ranný kruh – modlitby, biblické príbehy, detské duchovné piesne 
8:55- 9:25:   činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata 
9:25-10:15: dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a herné činnosti, 

činnosti zabezpečujúce životosprávu 
10:15-11:40: príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, činnosti zabezpečujúce 

životosprávu 
11:40-14:50: obed, činnosti zabezpečujúce životosprávu, príprava na odpočinok        
                             odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie, činnosti zabezpečujúce  
                             životosprávu 
14:50-15:30: olovrant, činnosti zabezpečujúce životosprávu, popoludňajšie cielené  
                        vzdelávacie aktivity 
15:30-16:30: hry a činnosti podľa výberu detí, hodnotenie dňa, rozchádzanie detí 
15.30-16.30: rozchod detí domov za sprievodu rodičov 
 
5 – 6 ročné deti: 
6:30-9:05: schádzanie detí : hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, 

ranný kruh – modlitby, biblické príbehy, detské duchovné piesne 
9:05- 9:35:   činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata 
9:35-10:30: dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a herné činnosti, 

činnosti zabezpečujúce životosprávu 
10:30-11:50: príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, činnosti zabezpečujúce 

životosprávu 
11:50-14:55: obed, činnosti zabezpečujúce životosprávu, príprava na odpočinok        
                             odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie, činnosti zabezpečujúce  
                             životosprávu 
14:55-15:30: olovrant, činnosti zabezpečujúce životosprávu, popoludňajšie cielené  
                             vzdelávacie aktivity 
15:30-16:30: hry a činnosti podľa výberu detí, hodnotenie dňa, rozchádzanie detí 
15.30-16.30: rozchod detí domov za sprievodu rodičov 

 
3 Preberanie detí 

a. Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po 
odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe staršej ako 10 rokov), alebo pedagógovi, 
ktorý ho v práci strieda. V prípade, že si rodič do 16.30 hod. nevyzdvihne dieťa z MŠ, 
učiteľka vykoná tieto kroky: 

i. telefonicky kontaktuje rodiča, iných príbuzných,  
ii. odvedie dieťa domov,  

iii. ak rodič nie je doma, vráti sa do MŠ, urobí záznam do ranného filtra, 
zavolá na políciu a oznámi túto skutočnosť ako aj svoju adresu domov  

iv. zoberie dieťa domov k sebe, pričom na dvere MŠ vyvesí oznam o tom, 
aby rodičia kontaktovali príslušný útvar polície,  

v. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude 
dieťa vylúčené. 
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b. Rodičia detí dávajú k dispozícii škole svoje osobné telefónne čísla , ktoré sú využívané v 
súlade so znením zákona 428/2004 Z.z. o ochrane osobných údajov len v prípade 
ochorenia dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa rodič nevyzdvihne po skončení prevádzky 
školy, tak , ako je vyššie uvedené. 

4 Organizácia v šatni: Do šatne majú rodičia prístup. Pri prezliekaní a odkladaní vecí na vešiak 
vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok a 
estetickú úpravu šatne zodpovedá triedna učiteľka, za hygienu a uzamknutie vchodu určená 
prevádzková zamestnankyňa. Rodičia nemajú dovolený prístup do priestorov tried a umyvárne z 
hygienických dôvodov. 

5 Organizácia v umyvárni: Každé dieťa má vlastný hrebeň a uterák, zubnú kefku, zubnú pastu a 
plastový pohárik, to všetko označené menom. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie 
hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určená prevádzková zamestnankyňa. 
Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým 
návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, 
spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných 
predpisov zodpovedá učiteľka. 

6 Organizácia v jedálni: Desiata: 9:00-9:30; Obed: 11:30-12:30; Olovrant 15:00. Za kvalitu a 
predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. 
Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. O alergických prejavoch dieťaťa na 
druh potravy informuje jeho zákonný zástupca triednu učiteľku, a tá následne vedúcu školskej 
jedálne. Ak dieťa musí mať z objektívnych dôvodov vylúčené zo stravy isté 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 rodič doklad od lekára, na 
ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (mliečne výrobky, škrob a pod.).    Za 
organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá zástupca riaditeľa školy pre EZŠsMŠ a 
učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v 
maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti 
nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť! Najstaršie deti 
používajú pri stolovaní kompletný príbor, stredná skupina detí používa vidličku a lyžicu 
a najmladšie deti len lyžicu. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Podmienkou 
kultúrneho stolovania je prestretý stôl. Deti, ktoré opúšťajú MŠ hneď po obede, si môžu 
vyzdvihnúť olovrant v ŠJ (v súlade s povolenými pravidlami ŠJ). V MŠ je zakázané podávať deťom 
domácky varenú stravu, krémové zákusky, bublinkové nápoje. Hlavné jedlo je z MŠ zakázané 
vynášať. Ak chce rodič v prípade neprítomnosti svoje dieťa zo stravy odhlásiť, musí tak urobiť 
ráno do 8.00 hod. osobne alebo tel.: 0915 272 023. V opačnom prípade bude dieťa na stravu 
automaticky prihlásené. 

7 Pobyt detí vonku: Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a 
p. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú 
nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných 
mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 
krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Neodmysliteľnými činnosťami 
počas pobytu vonku sú edukačné aktivity, pohybové hry, hudobno-pohybové hry, kreslenie 
kriedami. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, 
organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a 
ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov 
riaditeľa ESŠ. 
Organizácia v spálni: Počas popoludňajšieho odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie 
detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Každé dieťa má 
ležadlo, paplón, vankúš. Od odpočívajúcich detí neodchádza, zabezpečí v spálni pokojnú 
atmosféru, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. V prípade 
presunu dieťaťa do inej spálne sa presúva s dieťaťom aj posteľná súprava. Spánok 5-6 ročných 
detí sa skracuje čítaním rozprávok, počúvaním relaxačnej hudby a pokojnejšími hrami. 
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Za hygienu spální, pravidelné vetranie, výmenu posteľnej bielizne zodpovedá upratovačka. 
8 Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí: V starostlivosti o zdravie, hygienu a 

bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, 
§132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady 
SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa školy. 
Ich povinnosťou je najmä:  

a. zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé ani 
počas spánku,  

b. vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu. Na vychádzku sú učiteľky povinné brať 
zdravotnú tašku prvej pomoci,  

c. vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov,  
d. dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť 

resp. si poškodiť zdravie ( ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.),  
e. učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej 

pracovníčke, rodičom, resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia. Mali by to 
byť dospelé osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod 
vplyvom alkoholu . Týmto úkonom môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie 
však mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba ,  

f. výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s 
prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so 
zabezpečením teplého obeda pre deti. Organizačnú prípravu zabezpečí poverený 
pedagogický zamestnanec o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí 
vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim 
podpisom,  

g. za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia 
detí zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej 
náplne,  

h. zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií,  
i. dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru,  
j. zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu 

detí,  
k. odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa,  
l. starať sa o školský areál,  
m. starať sa o čistotu a schodnosť prístupových chodníkov. 

9 Letné prázdniny: V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických 
dôvodov najmenej na 5 týždňov. V tomto období podľa dispozície riaditeľa školy vykonávajú 
prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní 
zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ 
školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. 

 

Čl. 5 
Ochrana spoločného majetku 

1) Materská škola je zabezpečená signalizačným zariadením. Vchody do materskej školy sú zaistené 
zámkami.  

2) V budove materskej školy je bez vedomia riaditeľa ESŠ alebo jeho zástupkyne pre EZŠsMŠ a 
sprievodu pracovníčky materskej školy z a k á z a n ý akýkoľvek pohyb cudzej osoby. 

3) V zmysle zabezpečenia bezpečnosti detí a ochrany exteriérového majetku školy je areál 
materskej školy nepretržite uzamknutý, mimo času, keď rodičia privádzajú deti do materskej 
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školy, alebo pre ne prichádzajú: 6:00 – 9:00; 11:30 – 13:00; 15:00 – 17:00. V prípade, že sa rodič 
dieťaťa z rôznych dôvodov potrebuje dostať do objektu mimo uvedených časov, telefonicky (na 
dverách je uvedený telefonický kontakt) privolá učiteľku, ktorá mu bránu dvere a následne ju 
opäť uzavrie. 

 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

1) V prípade porušenia Školského poriadku môže riaditeľ ESŠ vydať rozhodnutie o uložení 
výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky. 

2) Rodičia detí, ktoré navštevujú EMŠ sa so Školským poriadkom oboznámia počas prvého 
stretnutia s učiteľmi MŠ a svoje oboznámenie potvrdia podpisom.  

  
 

V Prešove, dňa 31.08.2016.  

         
 
 

PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
           riaditeľ školy 
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Príloha 1:  
 

Dohovor o právach dieťaťa 
(vybrané časti) 

Článok 1 
DEFINÍCIA DIEŤAŤA 
Pre účely tohto Dohovoru sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť mladšia než 18 rokov, ak podľa právneho 
poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr. 
Dieťaťom je každá osoba mladšia než 18 rokov, ak sa dospelosť podľa zákona nedosahuje skôr. 
 
Článok 2 
NEDISKRIMINÁCIA 
1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať a zabezpečiť práva stanovené 
týmto Dohovorom každému dieťaťu, ktoré je pod ich jurisdikciou, bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby 
pokožky, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo 
jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov. 
Princíp, že všetky práva sa vzťahujú na všetky deti bez výnimky a štát je povinný chrániť deti pred akoukoľvek 
formou diskriminácie. Štát nesmie porušovať žiadne právo a musí prijímať pozitívne opatrenia na ich 
propagáciu a dodržiavanie. 
 
2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, prijmú všetky potrebné opatrenia, aby bolo dieťa chránené 
pred všetkými formami diskriminácie alebo trestov založených na postavení, činnosti, vyjadrených názoroch 
alebo presvedčení jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny. 
 
Článok 3 
ZÁUJMY DIEŤAŤA 
1. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už 
vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi, alebo zákonodarnými 
orgánmi. 
2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú, že zabezpečia dieťaťu ochranu a 
starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, pričom budú brať ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných 
zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za dieťa zodpovedných a urobia všetky potrebné zákonodarné 
administratívne opatrenia. 
3. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú, že zabezpečia, aby inštitúcie, služby a 
zariadenia zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí zodpovedali normám stanoveným kompetentnými 
úradmi, zvlášť po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia, počtu a kvalifikácie personálu, ako aj kompetentného 
dozoru. 
(Všetky činnosti týkajúce sa dieťaťa musia brať plne do úvahy jeho najlepšie záujmy. Štát musí poskytovať 
dieťaťu primeranú starostlivosť v prípade, keď ju nemôžu poskytnúť rodičia alebo iné zodpovedné osoby.) 
 
Článok 4 
VÝKON PRÁV 
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, vykonajú všetky potrebné zákonodarné, správne a iné 
opatrenia pre uskutočnenie práv uznaných týmto Dohovorom. Pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne 
práva, štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, urobia opatrenia v maximálnej miere podľa svojich 
možností a podľa potreby v rámci medzinárodnej spolupráce. 
 
Článok 5 
RODIČOVSKÉ USMERŇOVANIE A SCHOPNOSTI DIEŤAŤA 
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať zodpovednosť, práva a povinnosti 
rodičov, alebo iných prípadoch členov širšej rodiny alebo obce, v súlade s miestnymi zvyklosťami, alebo 
zákonných zástupcov, či iných osôb právne zodpovedných za dieťa. Budú sa snažiť o to, aby bola dieťaťu 
poskytnutá pomoc pri orientácii a výkone jeho práv uznaných týmto Dohovorom v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa 
schopnosťami. 
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Článok 6 
ZACHOVANIE ŽIVOTA A ROZVOJ 
1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, uznávajú, že každé dieťa má prirodzené právo na život. 
2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, budú zabezpečovať v maximálnej miere zachovanie 
života a rozvoj dieťaťa. 
 
Článok 7 
MENO A ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ 
1. Každé dieťa je ihneď po narodení zaregistrované a má od narodenia právo na meno, štátnu príslušnosť, a 
podľa možností právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť. 
2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, zabezpečujú uplatňovanie týchto práv v súlade so 
svojimi záväzkami vyplývajúcimi z príslušných medzinárodných právnych dokumentov v tejto oblasti, zvlášť v 
prípade, ak by dieťa inak štátnu príslušnosť nemalo. 
 
Článok 8 
ZACHOVANIE IDENTITY 
1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru sa zaväzujú, že budú rešpektovať právo dieťaťa na 
zachovanie jeho totožnosti, vrátane štátnej príslušnosti, mena a rodinných zväzkov uznaných zákonom s 
vylúčením nezákonných zásahov. 
2. Ak je dieťa protizákonne zbavené čiastočne alebo úplne svojej identity, zabezpečia štáty, ktoré sú zmluvnými 
stranami tohto Dohovoru, potrebnú pomoc a ochranu pre urýchlené obnovenie jeho totožnosti. 
 

Článok 9 
ODLÚČENIE OD RODIČOV 
Dieťa má právo žiť s rodičmi, okrem prípadov, keď to je nezlučiteľné s jeho záujmami. Dieťa má taktiež právo 
udržiavať kontakt s oboma rodičmi, ak je odlúčené od jedného alebo oboch. 
 
Článok 10 
SPÁJANIE RODÍN 
Deti a ich rodičia majú právo odísť z ktorejkoľvek krajiny a vstúpiť do ich vlastnej za účelom spojenia alebo 
udržania vzťahov medzi deťmi a rodičmi. 
 
Článok 11 
NEZÁKONNÉ PREMIESTNENIE A NEVRÁTENIE 
Štát má povinnosť zabrániť a napraviť únos alebo zadržiavanie detí v zahraničí rodičom alebo treťou stranou. 
 
Článok 12 
NÁZOR DIEŤAŤA 
Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor, jeho požiadavky majú byť brané do úvahy v každej záležitosti 
alebo postupne, ktoré sa ho týkajú. 
 
Článok 13 
SLOBODA PREJAVU 
Dieťa má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, získavať a zverejňovať informácie s výnimkou situácie, kedy 
by došlo k porušeniu práv ostatných. 
 
Článok 14 
SLOBODA SVEDOMIA, MYSLENIA A NÁBOŽENSTVA 
Štát musí rešpektovať právo dieťaťa na slobodu svedomia, myslenia a náboženstva, podliehajúce vhodnej 
orientácii zo strany rodičov. 
 
Článok 15 
SLOBODA ZDRUŽOVANIA 
Dieťa má právo stretávať sa s ostatnými a vytvárať alebo spájať sa do združení. 
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Článok 16 
OCHRANA SÚKROMIA 
Dieťa má právo na ochranu pred zasahovaním do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie a pred útokmi 
na jeho česť alebo povesť. 
 
Článok 17 
PRÍSTUP K VHODNÝM INFORMÁCIÁM 
Štáty musia zabezpečiť prístup detí k informáciám a materiálom z rôznych zdrojov a musia podporovať 
masmédiá, aby rozširovali informácie, ktoré sú v súlade so sociálnym a kultúrnym blahom dieťaťa a prijímať 
opatrenia na ochranu detí pred škodlivými materiálmi. 
 
Článok 18 
RODIČOVSKÁ ZODPOVEDNOSŤ 
Rodičia majú spoločnú základnú zodpovednosť za výchovu detí a štát ich v tom musí podporovať. Štát musí 
poskytovať primeranú pomoc rodičom pri výchove detí. 
 
Článok 19 
OCHRANA PRED ZNEUŽÍVANÍM A ZANEDBÁVANÍM 
Štát musí chrániť dieťa pred všetkými formami zlého zaobchádzania zo strany rodičov alebo iných osôb 
zodpovedných za výchovu detí a vytvárať vhodné sociálne programy zamerané na prevenciu zneužívania detí a 
starostlivosť o obete zneužívania a násilia.  
 
Článok 20 
OCHRANA DETÍ BEZ RODINY 
Štát je povinný zabezpečiť zvláštnu ochranu deťom, ktoré stratili rodinné prostredie a zabezpečiť primeranú 
náhradnú starostlivosť alebo ich umiestnenie do vhodného zariadenia v takýchto prípadoch. Pri plnení tohto 
záväzku sa musí brať ohľad na kultúrny pôvod detí. 
 
Článok 21 
ADOPCIA 
V krajinách, kde sa adopcia uznáva alebo je dovolená, musí sa uskutočňovať iba v záujme dieťaťa a na základe 
súhlasu príslušných orgánov a pri zabezpečení záruk pre postavenie dieťaťa.  
 
Článok 22 
UTEČENECKÉ DETI 
Utečeneckému dieťaťu alebo dieťaťu, ktoré sa usiluje o status utečenca, sa musí poskytovať  
 zvláštna ochrana. Povinnosťou štátu je spolupracovať s kompetentnými organizáciami, ktoré  
poskytujú takúto ochrannú pomoc. 
 
Článok 23 
POSTIHNUTÉ DETI 
Postihnuté dieťa má právo na špeciálnu starostlivosť, vzdelanie a prípravu, aby mohlo dosiahnuť čo najväčšiu 
samostatnosť a aby mohlo viesť plnohodnotný a aktívny život v spoločnosti. 
 
 
Článok 24 
ZDRAVIE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY 
 
Dieťa má právo na najlepší zdravotný stav a prístup k zdravotníckym službám najvyššieho štandardu. Štát musí 
klásť zvláštny dôraz na ustanovenia o základnej a preventívnej starostlivosti, verejnej zdravotnej výchove a na 
znižovanie detskej úmrtnosti. Štát musí podporovať medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti a zabezpečiť, aby 
žiadne dieťa nemalo zamedzený prístup k efektívnej zdravotníckej službe. 
 
Článok 25 
PRAVIDELNÁ KONTROLA UMIESTNENIA 
Dieťa, ktoré štát umiestnil do náhradného zariadenia z dôvodu starostlivosti, ochrany alebo liečenia, má právo 
na pravidelnú kontrolu zaobchádzania s ním. 
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Článok 26 
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 
Dieťa má právo využívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia. 
 
Článok 27 
ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ 
Každé dieťa má právo na zabezpečenie životnej úrovne, primeranej jeho telesnému, duševnému, duchovnému, 
morálnemu a sociálnemu rozvoju. Rodičia majú prvoradú povinnosť zabezpečiť dieťaťu primeranú životnú 
úroveň. Povinnosťou štátu je zabezpečiť, aby sa táto povinnosť plnila a mohla plniť. Zodpovednosť štátu môže 
zahrňovať materiálnu pomoc rodičom a ich deťom. 
 
Článok 28 
VZDELÁVANIE 
Dieťa má právo na vzdelanie a povinnosťou štátu je zabezpečiť, aby bolo základné vzdelanie bezplatné a 
povinné, podporovať rôzne formy stredného vzdelania dostupného pre každé dieťa a sprístupniť vysokoškolské 
vzdelanie pre všetkých podľa kapacity. Disciplína v školách musí byť v súlade s právami dieťaťa a jeho 
dôstojnosťou. Štát sa musí zapájať do medzinárodnej spolupráce pri uplatňovaní týchto práv. 
 
Článok 29 
CIELE VÝCHOVY 
Výchova musí smerovať k rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a duševných schopností v najväčšom 
rozsahu. Výchova musí pripraviť dieťa na aktívny život v dospelosti v slobodnej spoločnosti a zdôrazňovať 
rešpekt rodičov dieťaťa, jeho vlastnú kultúrnu identitu, jazyk a hodnoty a kultúrny pôvod a hodnoty ostatných. 
 
Článok 30 
DETI NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN ALEBO DOMORODÉHO PÔVODU 
Deti národnostných menšín a domorodého obyvateľstva majú právo používať svoju vlastnú kultúru a vykonávať 
svoje vlastné náboženstvo a používať jazyk. 
 
Článok 31 
VOĽNÝ ČAS, REKREÁCIA A KULTÚRNA ČINNOSŤ 
Dieťa má právo na oddych, hry a účasť na kultúrnom živote a umeleckých aktivitách. 
 
Článok 32 
DETSKÁ PRÁCA 
Dieťa má právo na ochranu pred prácou, ktorá ohrozuje jeho zdravie, výchovu alebo rozvoj. Štát musí stanoviť 
najnižšiu vekovú hranicu pre vstup do zamestnania a určiť pracovné podmienky. 
 
 
Článok 33 
KONZUMOVANIE DROG 
Dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a 
distribúcie. 
 
Článok 34 
SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE 
Štát musí chrániť dieťa pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, vrátane prostitúcie  
 a pornografie.) 
 
Článok 35 
PREDAJ, ÚNOS A OBCHODOVANIE 
Povinnosťou štátu je urobiť všetko pre to, aby zabránil predaju detí, obchodovaniu a ich únosom. 
 
Článok 36 
INÉ FORMY VYKORISŤOVANIA 
Dieťa má právo na ochranu pred všetkými formami vykorisťovania, ktoré akýmkoľvek spôsobom škodí jeho 
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blahu a nie je uvedené v článkoch 32, 33, 34 a 35. 
 
Článok 37  
MUČENIE A ZBAVENIE SLOBODY 
Žiadne dieťa nesmie byť vystavené mučeniu, krutému zaobchádzaniu alebo trestaniu, nezákonnému uväzneniu 
alebo zbaveniu slobody. Trestanie i doživotné uväznenie sú zakázané pre trestné činy spáchané osobami 
mladšími ako 18 rokov. Každé dieťa zbavené slobody musí byť oddelené od dospelých okrem prípadov, keď je 
to v jeho najlepšom záujme. Dieťa, ktoré je zadržané, musí dostať právnu a inú pomoc a musí byť umožnený aj 
styk s rodinou. 
 
Článok 38  
OZBROJENÉ KONFLIKTY 
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, musia prijať všetky realizovateľné opatrenia, aby 
sa zabezpečilo, že deti mladšie ako pätnásť rokov sa nebudú priamo zúčastňovať v bojových akciách. 
Žiadne dieťa mladšie ako 15 rokov nesmie byť povolané do ozbrojených síl. Štáty musia tiež zabezpečiť 
ochranu a starostlivosť o deti, ktorých sa ozbrojený konflikt dotkne, podľa príslušných medzinárodných 
zákonov. 
 
Článok 39 
REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ 
Štát má povinnosť zabezpečiť, aby bola deťom, ktoré sa stali obeťami konfliktov, mučenia, zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania, poskytnutá potrebná starostlivosť pre zotavenie a sociálnu reintegráciu. 
 

Článok 40 
ADMINISTRÁCIA SPRAVODLIVOSTI PRE MLADISTVÝCH 
Dieťa, ktoré sa dostalo do konfliktu so zákonom, má právo na také zaobchádzanie, ktoré podporuje  
jeho zmysel pre dôstojnosť a vážnosť, berie do úvahy vek dieťaťa a smeruje k jeho znovuzačleneniu do 
spoločnosti. Dieťa má právo na základné záruky, ako aj právnu a inú pomoc pre svoju obhajobu. Všade tam, kde 
je to možné, musí byť vylúčené súdne pojednávanie a uväznenie. 
 
Článok 41 
REŠPEKTOVANIE VYŠŠÍCH NORIEM. 
Akékoľvek normy uvedené v národnom alebo medzinárodnom práve, vzťahujúce sa na dieťa, ktoré sú vyššie 
ako tie, ktoré sú vyššie uvedené v tomto Dohovore, sa musia vždy dodržiavať. 
 
Dohovor o právach dieťaťa prijalo Valné zhromaždenie OSN 20.11.1989. 

 

V Prešove, 31.08.2016     PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
         riaditeľ školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


