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Úvod 

Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré sa zaoberá výchovou a vzdelávaním 

detí do nástupu do základnej školy. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania 

vedenie školského zariadenia zabezpečuje vnútorný chod materskej školy a 

podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v 

predškolskom zariadení efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania, a aby 

bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola  

dôsledne dbá na dodržiavanie záväzných právnych noriem ako sú Deklarácia práv 

dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k 

deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa 

ustanovuje  Vnútorný poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva 

školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, 

pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie vnútorného poriadku 

školy v každodennom živote školy je prejavom pozitívneho vzťahu k práci v škole a k 

plneniu svojich povinností. 

1. Charakteristika školy 

 

Súkromná materská škola BESST má 8 tried. Poskytuje celodennú výchovnú a 

vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej 

dochádzky. Súkromná materská škola BESST je umiestnená v budove Súkromnej 

základnej školy BESST, Limbová 3, Trnava. Zriaďovateľom je BESST, s.r.o. Limbová 

3,Trnava. 

Popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu kladieme dôraz  na zaradenie 

výučby anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie na triedach. Komunikácia 

je zabezpečená anglicky hovoriacou učiteľkou v každej triede, čím zabezpečujeme 

plynulý prechod do súkromnej bilingválnej základnej školy. 

1.1 Prevádzka MŠ 

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v dobe od 7:00 do 18:00 hod.  
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Materská škola je predškolským zariadením, ktoré poskytuje deťom od 2,5 roka až 

po vstup  do ZŠ celodennú starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-

vzdelávaciu činnosť, zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa.  

▪ Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré 

zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ.  

▪ Každoročne je prevádzka MŠ v čase letných prázdnin prerušená na 3 týždne. 

V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a 

dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a 

dovolenku podľa plánu dovoleniek.  

▪ Starostlivosť o čisté a vhodné oblečenie detí zabezpečujú rodičia, pyžamo 

vymieňajú týždenne. Materská škola zabezpečí týždenne vymieňanie  uterákov , 2x 

mesačne posteľného oblečenia alebo podľa potreby. Osobné veci dieťaťa je 

potrebné označiť menom dieťaťa. 

▪ Režim dňa je prispôsobený podmienkam MŚ v jednotlivých triedach tak, aby mohli 

byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny. 

▪ Počas jesenných, polročných, jarných a Veľkonočných prázdnin je materská škola 

v prevádzke. Počas zimných prázdnin je v prevádzke podľa záujmu rodičov – záujem 

zisťuje riaditeľka materskej školy mesiac vopred. Počas letných prázdnin je materská 

škola zatvorená tri týždne – na ostatné  týždne môže rodič svoje dieťa zapísať do 

zoznamov mesiac vopred. 

1.2  Práva detí a ich zákonných zástupcov 

 Právo na meno a štátnu príslušnosť. 

 Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj. 

 Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. 

 Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. 

 Právo na opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí. 

 Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. 
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 Právo na vzdelanie, hru a zotavenie. 

 Právo na prednostnú ochranu a pomoc. 

 Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním. 

 Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, 

mieru a bratstva. 

 Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností 

bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností 

až do rozhodnutia súdu tak, ako bolo do podania návrhu na rozvod 

manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu. 

 V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola 

rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné 

rozhodnutie súdu 

 V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému 

z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je vhodné poučiť 

rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti 

týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach 

zastupovať 
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2. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do 
materskej školy 

 

 2.1 Zápis a prijatie detí do materskej školy 

 

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec, 

alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. 

Pri prijímaní detí na začiatku školského roka zverejní riaditeľ predškolského 

zariadenia najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka miesto a čas 

podania žiadosti, kritéria prijatia. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou 

dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Žiadosť rodič získa u riaditeľky 

materskej školy. Po jej vyplnení k nej prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 

od pediatra. 

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi školy 

do 30. apríla. 

Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdŕžal, 

upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky 

dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. 

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a dokladmi o 

zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie .K tejto 

problematike priloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo 

svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na 

charakter postihu dieťaťa. Rodič dostane písomné rozhodnutie o prijatí , resp. 

neprijatí dieťaťa do materskej školy.  

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo 

diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom materskej školy. O forme 

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

zníženia adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže 

riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe písomnej žiadosti rozhodnúť o 

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

dochádzky. 
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2.2 Dochádzka detí do materskej školy 

 

Rodič privádza dieťa do MŠ do 8.30 hod. a prevezme spravidla do 17:00 hod. 

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa /návšteva lekára, osobné dôvody 

a pod./ dohodne rodič čas jeho príchodu / odchodu/ a spôsob stravovania tak, aby 

nenarušil priebeh činnosti ostatných detí / napr. neobmedzil pobyt vonku a pod /. 

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

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ. 

V MŠ je zakázané podávať deťom lieky navrhnuté rodičom.  

 

2.3 Úhrada poplatkov za dochádzku a stravu 

 

Školné sa uhrádza na číslo účtu 4013845596/7500 do 15. dňa predchádzajúceho 

mesiaca v súlade so Zmluvou o vzdelávaní. (napr. do 15. septembra za október). Do 

variabilného účtu uvádzajte vždy ID žiaka, do špecifického symbolu mesiac a rok, za 

ktorý je platba (napr.092012). 

Školská strava. Rodič je povinný uhradiť poplatok za stravu do konca 

predchádzajúceho mesiaca (september do 10.9., október do 30.9.). Strava sa 

uhrádza na číslo účtu 4014275265/7500 (VS – ID dieťaťa). Každý mesiac sa platí 

rovnako, 20x stravná jednotka, zúčtovanie za školské stravovanie sa realizuje 

v dvoch termínoch podľa skutočného počtu objednaných obedov. Termíny 

vyúčtovania sú 31.12 a 30.6. Zúčtovanie sa realizuje vrátením preplatku na účet 

rodiča. Je potrebné, aby rodič nahlásil číslo účtu, na ktoré bude možné preplatky 

odoslať. 

Cena stravy je 3€/deň-desiata, obed, olovrant, 2krát denne čerstvé ovocie, pitný 

režim vo forme čaju alebo vody.   

Mesačná platba za stravu sa vypočíta nasledovne: 20(počet dní)x3(cena za 1 

deň)=60€  

Odhlasovanie stravy: 

Od 6.9.2016 je každé ďalšie operatívne prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy 

možné prostredníctvom stránky edupage.  V prípade ak rodič neodhlási dieťa včas, 
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je v tento deň možné odobrať stravu do obedára v čase od 11.30 do 13.00 hod. Za 

odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič. 

 

3.  Vnútorná organizácia materskej školy 

3.1 Preberanie detí 

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po 

odovzdanie rodičovi alebo inej splnomocnenej osobe alebo pedagógovi, s ktorým sa 

v práci strieda.  

3.2 Styk s rodičmi 

Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež 

formou stretnutí rodičov alebo prostredníctvom oznamov na nástenkách. Učiteľky a 

rodičia sa vzájomne informujú o dieťati. 

Zamestnanci  Materskej školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch, v zmysle 

zákona  č. 122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Telefónne čísla rodičov budú 

použité  v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné. 

3.3 Organizácia v šatni 

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy SMŠ používajú návleky. Pri 

prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k 

samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách, v šatni zodpovedajú 

učitelia, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec. 

3.4 Organizácia v umyvárni 

 

Každé dieťa má svoj vlastný uterák, hrebeň, prípadne zubnú kefku a pohár, všetko 

označené menom /značkou/. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, 

suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. 

Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným 

hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, 

uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, 

zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá službukonajúca učiteľka a 

personál. 
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3.5 Organizácia pri podávaní jedla 

 

Jedlo sa deťom podáva v jedálni podľa časového harmonogramu uvedeného 

v režime dňa. 

Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, 

hygienu a kultúru stolovania a pitný režim zodpovedá p. Krkošková. 

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka školy a učiteľky. 

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v 

maximálnej miere pri tom uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka 

nenásilne usmerňuje dieťa, podľa želania rodičov dieťaťu pri jedení pomáha. Deti 

nenúti jesť. 2,5 - 4 ročné deti používajú pri jedle lyžičku, 4 - 5 ročné lyžičku aj vidličku 

/ od polroka podľa zváženia príbor / a 5 - 6 ročné deti používajú kompletný príbor. 

3.6 Pobyt detí vonku 

 

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú 

organizovanú činnosť, ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu. Venuje 

deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v 

zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky 

SMŠ. 

3.7 Organizácia počas popoludňajšieho spánku 

 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí 

(pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od 

odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú 

potrebu spánku. Deti v prípravnom ročníku odpočívajú /neprezliekajú sa do pyžama/ 

pri pokojných činnostiach (počúvanie rozprávok, príbehov…), od 13 hod. prebieha 

krúžková činnosť pre deti v prípravnom ročníku /predškoláci/. 

3.8 Výchovno-vzdelávacia a krúžková činnosť 

Výchovno-vzdelávacia činnosti sa realizuje v dopoludňajších hodinách od 9:00hod. 

do 10:00 až 10.30 hod. a v odpoludňajších hodinách od 15:00. do 16:00hod. . 

Krúžková činnosť pre deti v prípravnom ročníku sa realizuje spravidla v 

odpoludňajších hodinách od 13:00 – 15:00 hod. podľa organizačného poriadku. 
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4. Školská uniforma 

 Školská uniforma je povinná pre prípravný ročník (5 - 6 ročné deti). 

 Pre deti v prípravnom ročníku je školská uniforma povinná nielen v priestoroch 

materskej školy, ale i pri iných príležitostiach týkajúcich sa školy. 

 Pre ostatné deti je školská uniforma dobrovoľná. 

 Uniformu je možné zakúpiť v škole. 

 Cenník uniforiem je zverejnený na www.besst.sk 

 Školskú uniformu ako i ďalšie oblečenie je povinné podpísať, aby ich bolo 

možné pri nájdení priradiť majiteľovi. 

 

 5. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť 
detí 

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci školy sa riadia 

záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o 

materskej škole. Pracovným poriadkom a ďalšími legislatívnymi predpismi MŠ SR a 

internými pokynmi riaditeľa školy. 

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch školy a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej 

náplne. 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu 

ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí 

a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či 

ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením 

školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne PPP, kontaktovať 

príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. V 

http://www.besst.sk/
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prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa zabezpečiť nad ním dočasný 

dohľad ,izoláciu od ostatných detí a bez meškania informovať zákonného zástupcu . 

V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom. Oznámenie o úraze 

podá rodičovi učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy hneď 

po ošetrení dieťaťa. 

V priestoroch školy a školského areálu je prísne zakázané požívať alkoholické 

nápoje a iné psychotropné látky . V priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia. 

6. Ochrana spoločného a osobného majetku 

 

6.1 Ochrana spoločného majetku 

 

Vchody do školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami.  

V priebehu prevádzky za uzatvorenie jednotlivých vchodov zodpovedajú prevádzkoví 

zamestnanci. 

V budove školy je bez pracovníka školy zakázaný pohyb cudzej osoby. Vetranie 

miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca školy. Pri odchode z triedy 

je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené 

miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v 

zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. 

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

zmysle pracovnej náplne. 

6.2 Ochrana osobného majetku 

Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto. Zamestnanci 

nenosia väčší obnos peňazí, resp. drahé predmety. Kľúče od uvedených miestností 

majú zamestnanci pri sebe alebo ukryté. V prípade potreby väčší obnos peňazí si 

zamestnanci počas pracovnej doby môžu uložiť  u riaditeľky školy. Týka sa to aj 

peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov. V prípade nedodržania týchto opatrení 

pracovníčka preberá plnú zodpovednosť za prípadnú stratu. 
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 7. Základné práva a povinnosti 

 Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke 

spravidla do 30. apríla kalendárneho roka. 

 Rodič najmenej do 2 dní / pracovných / od začiatku neprítomnosti dieťaťa 

oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v predškolskom zariadení. V 

prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi 

riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom pri opätovnom 

nástupe do predškolského zariadenia dieťaťa predloží vyhlásenie o 

bezinfekčnosti prostredia . 

 Pri neprítomnosti z dôvodu choroby viac ako 3 dní je rodič povinný priniesť 

potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.  

 Učiteľka zodpovedá za dieťa od okamihu ako dieťa prevezme od rodiča, alebo 

od učiteľky, ktorú strieda, až kým dieťa neodovzdá rodičovi, resp. osobe, ktorú 

rodič písomne splnomocnil, alebo učiteľke, ktorá má záverečnú službu. Ak 

rodič písomne prihlási dieťa na krúžkovú činnosť, zodpovednosť preberá za 

dieťa lektor, učiteľ krúžkovej činnosti. 

 Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný 

stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. 

 V prípade, že dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od 

ostatných deti, zabezpečí dozor zamestnanca MŠ a telefonicky informuje 

rodičov. Ak nastane situácia, že si rodič nepríde pre dieťa do 17:00h., 

službukonajúca učiteľka sa pokúsi telefonicky skontaktovať s rodičmi. 

 Rodič má prístup do triedy vždy, keď to považuje za potrebné s využitím 

návlekov, pričom je nutné sa vopred ohlásiť riaditeľke materskej školy 

 

Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť od dňa 1.9.2016 a týmto vnútorným 

poriadkom sa ruší vnútorný poriadok zo dňa 1.9.2015. 

 

V Trnave, dňa 1.9.2016 

Bc. Ivana Puškárová 

            riaditeľka  materskej  školy 
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8. Prílohy 

 

Príloha 1  Režim dňa v materskej škole 

 

 

ČAS ČINNOSTI: 2.5-4 ročné deti 

7:00 – 8:30 hry a hrové činnosti detí, ranný kruh 

osobná hygiena 

8:30 – 9:00 Desiata 

9:00 - 10:00  edukačné aktivity cielene plánované podľa ŠVP 

pohybové a relaxačné cvičenia 

10:00 – 11:30 pobyt vonku 

11:30 – 12:00 osobná hygiena,  

obed 

12:00 – 14:30 osobná hygiena, odpočinok,  

 

14:30 – 15:00. osobná hygiena,  

olovrant 

15:00–17:00(18.00) hry a hrové činnosti detí,  

edukačné aktivity, 

pobyt vonku 
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ČAS ČINNOSTI: 5 - 6ročné deti 

7:00 – 9:00 hry a hrové činnosti detí, ranný kruh, anglický jazyk- native 

speaker 

osobná hygiena 

9:00 – 9:30 Desiata 

9:30 - 10:30 edukačné aktivity cielene plánované podľa ŠVP 

pohybové a relaxačné cvičenia 

10:30 – 12:00 pobyt vonku 

12:00 – 12:30 osobná hygiena,  

obed 

12:30 – 15:00 osobná hygiena, odpočinok,  

prípravný ročník - krúžková činnosť, edukačné aktivity 

15:00 – 15:30 osobná hygiena,  

olovrant 

15:30–17:00(18.00) hry a hrové činnosti detí,  

edukačné aktivity, 

pobyt vonku 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

  

 

 


