ŠKOLSKÝ
PORIADOK
Materská škola 1. mája č. 4 Banská Štiavnica

Práva detí a ich zákonných zástupcov (práva zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa)
Dieťa má právo na:
- bezplatné vzdelanie pre päťročné deti
pred zač.plnenia pov. Šk. dochádzky
- vzdelanie v štátnom jazyku
- individuálny prístup,
individuálne vzdelávanie
za podmienok ustanovených
zákonom

- na zabepečenie ochrany
proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násilu
- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru,
národnostnej a etnickej príslušnosti

Zákonný zástupca dieťaťa má právo na:
- vybrať pre svoje dieťa materskú
školu, ktorá poskytuje výchovu a
vzdelávanie podľa zákona
- oboznámiť sa s výchovnovzdelávacím programom
materskej školy, školským
poriadkom
- byť informovaný o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojho
dieťaťa
- vyjadrovať sa k výchovnovzdelávaciemu programu materskej
školy

Povinnosti detí a ich zákonných zástupcov
Dieťa je povinné:
- neobmedzovať svojim konaním práva
ostatných osôb zúčastňujúcich sa vych. a vzd.
- dodržiavať školský poriadok
a ďalšie vnútorné predpisy MŠ
- chrániť pred poškodením majetok
školy, svojim konaním neohrozovať
svoje zdravie, bezpečnosť aj zdravie
a bezpečnosť osôb zúčastňujúcich
sa vych. a vzd.

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich
kamarátov a zamestnancov MŠ
- rešpektovať pokyny zamestancov MŠ

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
- dodržiavať podmienky určené ŠP
- uhrádzať povinné poplatky v
stanovenom termíne
-

informovať školu o zmene spôsobilosti
dieťaťa, zdravotných problémoch,
iných závažných skutočnostiach
ovplyvňujúcich vých. a vzd.

-

podpísať čestné prehlásenie o
zdravotnom stave dieťaťa, ak
neprítomnosť dieťaťa z dôvodu
ochorenia trvá dlhšie ako 5 po sebe
nasledujúcich dní

MATERSKÁ ŠKOLA 1. mája
sedemtriedna materská škola
• 6 tried sídli na Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
• 1 elokovaná trieda sídli na Nám. Padlých hrdinov 2, Štefultov
PREVÁDZKA
Materská škola ul.1. mája v prac. dňoch
od 6:00 hod. do 16:30 hod.
Elokovaná trieda – Štefultov v prac. dňoch
od 6:30 hod. do 16:00 hod.
Letné prázdniny – prevádzka MŠ prerušená na 4 týždne

Úsporný režim chodu MŠ – spájanie tried – z dôvodu
zvýšenej chorobnosti detí – nízka dochádzka

KONZULTAČNÉ HODINY pre verejnosť

✓ uvedené na webstránke : www. ekodubaci.sk alebo
na nástenke v šatni každej triedy
✓ konzultačné hodiny triedneho učiteľa (riaditeľky, zástupkyne,
vedúcej školskej jedálne) slúžia na otvorenú komunikáciu so
zákonným zástupcom dieťaťa

DOCHÁDZKA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
❖ príchod do MŠ do 8:00 hod.
❖ v prípade meškania do MŠ dá zákonný zástupca včas vedieť vedúcej školskej jedálne

❖ pedagogický zamestnanec má právo odmietnuť
prevziať dieťa pri podozrení, že je dieťa choré (plagát)
❖ v prípade ochorenia/úrazu počas dňa, učiteľka
bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu
(!!! aktuálne tel. kontakty zák. zástupcov !!!)
❖ neprítomnosť dieťaťa viac ako 3 dni, ospravedlňuje
rodič písomne, telefonicky
Prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ
- v prípade zníženej adaptačnej schopnosti
dieťaťa
- na základe písomnej žiadosti zák. zástupcu
(zo zdravotných alebo iných závažných dôv.)
(viac ako 1 kalendárny mesiac)

Ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ
- zák. zástupca môže na základe písomnej žiadosti
z akýchkoľvek dôvodov ukončiť dochádzku svojho
dieťaťa do MŠ
Riaditeľka MŠ môže predčasne ukončiť
dochádzku dieťaťa ak:
X zák. zástupca zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa

X sa švvp dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a tá nie je schopná
vytvoriť vhodné podmienky na vých. a vzd.
X sa dieťa správa agresívne, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných detí v triede
X zákonný zástupca opakovanie porušuje školský poriadok
X z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica

POPLATKY
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov/ školné

• Deti do 3 rokov → 20 € / mesiac
• Deti 3-5 rokov → 13 € / mesiac

 Dieťa je oslobodené od príspevkov na úhradu nákladov ak :
- má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
- zák. zástupca predloží doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu
- má prerušenú dochádzku do materskej školy na celý
kalendárny mesiac

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
- školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov
- deti navštevujúce MŠ sú povinné stravovať sa v školskej jedálni
- výnimka na stravovanie sa v školskej jedálni sa vzťahuje na deti
s intoleranciou na vybrané potraviny, na základe gastroenterologického vyšetrenia
POPLATKY ZA STRAVOVANIE
 1,74 € / deň
 0,54 € / deň – predškolák
 0,54 € / deň – hmotná núdza
Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v predchádzajúcom
mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne
č. ú. 1645277351 (bankovým prevodom)
Pokiaľ sa dieťa nezúčastní vých.-vzd. prosecu v MŠ nasledujúci
deň, je zák. zástupca povinný odhlásiť dieťa zo stravy u
vedúcej školskej jedálne do 13:00 hod., v prípade náhleho ochorenia najneskôr do 8:00 hod. ráno

PRÍCHOD - ODCHOD Z MŠ
Príchod do MŠ

6:00 hod. – 7:00 hod. – schádzanie detí na zbernej triede na každom poschodí (spravidla trieda s mladšími deťmi)
V prípade absencie jedného pedagogického zamestnanca – spájanie tried od 6:00 hod. do 8:00 hod.
Preberanie detí
✓ zákonný zástupca osobne odovzdá dieťa preberajúcej učiteľke (aspoň očný kontakt)
✓ v prípade podozrenia ochorenia dieťaťa má učiteľka právo odmietnuť prevziať dieťa
✓ na prevzatie dieťaťa z MŠ môže zák. zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa
( od 10 r.) inú dospelú osobu, ktorá nesie plnú zodpovednosť za dieťa po prevzatí
✓ V prípade podozrenia, že zák. zástupca preberá dieťa pod vplyvom alkoholu
alebo iných omamných látok, bude nahlásený na okresné riaditeľstvo
policajného zboru
Nevyzdvihnutie dieťaťa
- kontaktovanie zákonných zástupcov na základe poskytnutých t. č.
- v prípade nevydareného pokusu, kontaktuje škola príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru
- v žiadnom prípade si učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov

ŠATŇA
- z hygienických dôvodov používať návleky na obuv
- zákaz uskladňovať v skrinkách lieky, mastičky, krémy, potraviny a nápoje

- zák. zástupca je povinný opustiť šatňu najneskôr do 8:15 hod., trieda sa
následne zamyká
- za stratu a poškodenie cenných vecí MŠ nezodpovedá

POBYT VONKU
- za každého počasia, výnimkou
sú veľmi nepriaznivé klimatické
podmienky

- zák. zástupca je povinný vhodne
obliecť dieťa, primerane ročnému
obdobiu a činnostiam, ktoré dieťa
vykonáva na školskom dvore
- počas vychádzky mimo areál MŠ
majú deti oblečené reflexné vesty
- za bezpečnosť a ochranu zdravia
detí zodpovedajú učiteľky

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Ponuka krúžkov v našej MŠ

♫ PERMONÍK ♪♪
- hudobno-dramatický krúžok, v ktorom sa deti hravou formou oboznámia s baníckymi tradíciami a históriou
mesta Banská Štiavnica pod vedením p. u. Bc. Blanky Konopkovej a Simony Salanciovej
- získané tanečné a hudobné zručnosti prezentujú vo vystúpeniach v spolupráci s viacerými organizáciami
- záujmový krúžok prebieha v priestoroch MŠ v čase od 14:00 hod. – 15:30 hod. (každý párny týždeň - PO a ST)
- cena: predškoláci 15€ /polrok (v prípade ak ide o 1. krúžok) , 4-5 ročné deti 30€/polrok

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Ponuka krúžkov v našej MŠ

VÝTVARNÝ KRÚŽOK 
- návštevou tohto krúžku sa deti oboznámia s rôznymi tradičnými ale aj netradičnými výtvarnými technikami
- vyskúšajú si prácu s viacerými druhmi farieb, maliarskymi nástrojmi, prírodným i odpadovým materiálom
- získané zručnosti prezentujú vo viacerých výtvarných súťažiach počas celého roka
- krúžok je pod vedením p. u. Miroslavy Inglotovej
N
- krúžok prebieha v priestoroch ateliéru v MŠ v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.
(UT a ŠT každý párny týždeň)
- cena: predškoláci 15€ /polrok (v prípade ak ide o 1. krúžok)
4-5 ročné deti 30€/polrok

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Ponuka krúžkov v našej MŠ

ANGLICKÝ KRÚŽOK
- pod vedením p. u. Evy Pecníkovej sa deti hravou formou
naučia jednoduché anglické slová, krátke frázy používané v
hovorovej reči
- počas krúžku komunikuje lektorka s deťmi v anglickom
jazyku, čím u detí podporuje fonologické uvedomovanie si
rozdielov medzi slovenským a anglickým jazykom
- krúžok prebieha v priestoroch MŠ od 14:00 hod. – 15:00 hod.
(UT a ŠT každý nepárny týždeň)
- cena krúžku je 10€ / mesiac

Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí
- za bezpečnosť detí zodpovedajú učiteľky v čase od prevzatia dieťaťa
od rodiča až do následného odovzdania rodičovi / splnomocnenej osobe

- podávanie liekov v MŠ je prísne zakázané, výnimku tvoria fúkače pre
alergikov (odovzdané učiteľka, s potvrdením od odborného lekára)
- v prípade pedikulózy je rodič povinný ohlásiť túto
skutočnosť čo najskôr triednej učiteľke, aby sa predišlo
rozšíreniu nákazy v triede
- učiteľky sú povinné zabezpečovať aktívnu ochranu
pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať
zmeny v správaní detí, v prípade podozrenia bezodkladne
riešiť problém v spolupráci s vedením MŠ, prípadne
s pedagogicko-psychologickou poradňou

Školský poriadok
❑ Je vypracovaný v zmysle zákona 245/2008 školský zákon, vyhlášky SR č. 306/2008 o materskej škole
v znení neskorších zmien a doplnkov, Zákonníka práce a Pracovného poriadku pre pedagogických
a ostatných zamestnancov Materskej školy 1. mája č. 4, Banská Štiavnica.

❑ Je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov detí.
❑ Dostupný na webovom sídle školy : www. ekodubaci.sk a k nahliadnutiu
na každej triede v tlačenej forme
❑ Vydáva riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom prerokovaní
v pedagogickej rade a Rade školy.

❑Nadobúda platnosť

01. 09. 2019

ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ
Vypracovala Bc. Katarína Kútniková

