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Školský  poriadok školy bol vypracovaný v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 

o materskej škole v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s prihliadnutím na 

špecifické podmienky Materskej školy Zbehy. 
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1. Charakteristika školy  

 

 
Naša materská škola je 3-triedna. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť 

deťom vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, ktoré pokračujú v plnení 

Povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola je umiestnená 

v jednopodlažnej účelovej budove s dvoma samostatnými vchodmi (vchod pre 

rodičov  a deti, služobný vchod). Interiér školy tvorí vstupná hala, šatňa, 

umyvárka s detskými WC, tri triedy, dve spálne, priestory pre personál, 

riaditeľňa.  Materská škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, kotolňu na plynové 

vykurovanie, pivnicu, sklad. K areálu MŠ patrí veľký, zriaďovateľom / Obec 

Zbehy / zrenovovaný dvor, kde je vybudované dopravné ihrisko, prekrytá terasa, 

ďalšie dve terasy priľahlé k triedam, prekryté pieskovisko, húpačky, preliezky, 

skĺzavky a kolotoče.  

 

 

Počet zaradených detí k školskému roku 2022/2023 je 60.  

 

 

Mladšia vek. sk., 3-4 ročné deti - trieda č. 1. - 17 detí 

 

Stredná vek.sk., 4-5 ročné deti - trieda č. 2. - 20 detí, z toho 1 dieťa so ŠVVP 

 

Staršia vek. sk.,  5-6 ročné deti - trieda č. 3. - 23 detí, z toho 1 dieťa 

s individuálnym vzdelávaním 

 

 

Zameranie našej školy je hlavne osvojenie si zdravého životného štýlu 

prostredníctvom Inovovaného Školského vzdelávacieho programu s názvom: 

„Spoznávaj a chráň“  a prostredníctvom interného projektu Zdravá škola.  

Profiluje prosociálny, demokratický výchovný štýl, ktorým podporujeme rozvoj 

jedinečnosti dieťaťa .  

V zmysle zákona  245/2008 o výchove a vzdelávaní podporujeme  osobnostný 

rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej , intelektuálnej , telesnej , morálnej , 

estetickej, rozvíjame  schopnosti a zručnosti , utvárame  predpoklady na ďalšie 

vzdelávanie , pripravujeme  deti na život v spoločnosti v súlade s ich 

individuálnymi a vekovými osobitosťami . 

 

 

 

 

 

 

ADRESA:  

Materská škola Zbehy 148  

951 42 Zbehy 

Tel.: 7793079 

 



 

2. Prevádzka materskej školy 
 

Škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30  hodiny. 

 

Riaditeľka školy : Dana Danišová , kvalifikovaná uč. pre MŠ 

Konzultačné hodiny: denne od 11: 00 - 12:30, priebežne, alebo po dohode 

s riaditeľkou  školy, po priamej činnosti s deťmi .  

Vedúca školskej jedálne : Iveta Krošláková  

Konzultačné hodiny: po dohode s vedúcou ŠJ 

Kvalifikované učiteľky pre MŠ : 

Denisa Čičková – poverená zastupovaním riad. 

Silvia Miškolciová 

Mgr. Margita Štefanková  

Žaneta Vargová 

Bc. Ivana Kamencayová 

Pedagogický asistent : Natália Labudová 

Konzultačné hodiny: priebežne, alebo po dohode s učiteľkou po priamej činnosti 

s deťmi.  

Upratovačka : Ľudmila Tóthová  

Kuchárka : Darina Strháková 

Pomocná kuchárka: Miriam Škorvagová 

 

Od školského roku 2016/2017 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou 

klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytuje predprimárne 

vzdelávanie prostredníctvom Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích 

programov nasledovne: 

a) - Inovovaný Štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah 

výchovy a vzdelávania v školách 

b) - Inovovaný Školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom 

školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. 

Predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní. Umožní posilňovať autonómiu 

školy a vytvorí priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania, podľa 

špecifického zamerania školy, potrieb regiónu, zamestnávateľov, rodičov 

a ďalších zainteresovaných. 

 

V čase letných prázdnin je prevádzka školy  zabezpečená spravidla do  polovice 

júla a potom je  prerušená . V tomto období podľa pokynov riaditeľky školy 

vykonávajú prevádzkoví a podľa potreby aj pedagogickí zamestnanci 

upratovanie a dezinfekciu priestorov, ďalej čerpajú dovolenky. Prevádzka MŠ 

môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov , ktoré ohrozujú zdravie 

zverených detí , alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku . 

 

Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci čerpajú náhradné voľno, alebo 

dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek.  

 

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy  mesiac vopred.  

 

 



 

 

 

3.Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej 

školy 

  
3.1      Zápis a prijatie detí do materskej školy  

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

alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita školy.  

Pri prijímaní detí k začiatku nového školského roka zverejní oznam riaditeľka 

školy spravidla od 1. apríla  do dňa zápisu príslušného kalendárneho roka na 

hlavnom vchode budovy materskej školy a v miestnom rozhlase , na verejne 

prístupných miestach v obci , určí miesto a čas podania žiadosti a kritériá 

prijímania. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré pokračujú v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania / PPV / a deti, ktoré dovŕšili k 31.8. piaty rok veku 

a budú plniť Povinné predprimárne vzdelávanie. Základnou podmienkou prijatia 

dieťaťa do MŠ sú osvojené hygienické a sebaobslužné schopnosti. Žiadosť rodič 

obdrží u riaditeľky školy. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie 

o zdravotnom stave dieťaťa   potvrdené príslušným pediatrom.  

Oznámenie o pokračovaní dieťaťa v PPV predloží rodič riaditeľke školy 

spravidla do 30. mája príslušného kalendárneho roka.  

Pokiaľ rodič do tohoto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy 

neobdržal, upozorní riaditeľku školy na možnosť pokračovania v plnení PPV za 

účelom rezervovania miesta v materskej škole.  

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku 

školského roka dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. 

V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania 

prihlášky. Pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predloží 

riaditeľke MŠ  písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti prostredia , aktuálne vyhlásenie 

o bezpríznakovosti, ktoré nesmie byť staršie ako 1 deň. 

Rodičia  sú povinní pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie potrebné 

k riadnej evidencii dieťaťa – dátum narodenia, rodné číslo, zdrav. poisťovňu , adresa 

trvalého bydliska, zamestnanie rodičov, telefonický kontakt a informácie o 

zdravotnom stave dieťaťa. Zároveň sú povinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny súvisiace 

s požadovanými informáciami, o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa, alebo 

iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na výchovu 

a vzdelávanie. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté , ak sú vytvorené 

vhodné materiálne, personálne a iné podmienky – v tomto prípade sa po uvážení 

riaditeľky môže znížiť najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. 

V materskej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, alebo absolvent školy na 

absolventskej praxi/. Podmienky vymedzuje „Dohoda o zabezpečení podmienok 

vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie“  vydanej ÚPSVR Nitra/. 

 
 

 

 

 



 

 

 Do MŠ sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 

deti nadané.  

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými 

dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie 

dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga 

a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracúvajú aj návrh na zníženie počtu detí 

v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. 

 

 

 

Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, autizmom/ ďalej len „dieťa 

so zdravotným znevýhodnením. 

Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy 

a vzdelávania. 

Prijatiu zdravého, alebo zdravotne postihnutého dieťaťa môže predchádzať 

adaptačný, alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou školy. 

O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu 

môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom, alebo na základe písomnej žiadosti 

rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) 

alebo o ukončení tejto dochádzky.  

 

Riaditeľka MŠ môže prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ zo zdravotných , alebo iných 

závažných dôvodov  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie s určením doby prerušenia dochádzky dieťaťa do 

MŠ.  

Pri opätovnom nástupe dieťaťa už rodič nepodáva písomnú žiadosť o prijatie do MŠ. 

Na toto obdobie je možné prijať iné dieťa. 

Rodič môže požiadať aj o predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ. Túto 

skutočnosť oznámi riaditeľke MŠ  ústne ,  alebo písomne. Rozhodnutie o predčasnom 

ukončení riaditeľka nevydáva, táto skutočnosť sa vyznačí iba v archivovanom 

Osobnom spise dieťaťa. 

 

 

Dôvody, pre ktoré môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení 

dochádzky : 
 

• Ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa, alebo iné skutočnosti 

ovplyvňujúce výchovu a vzdelávanie 

• Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  dieťaťa prejavia po jeho prijatí 

do MŠ a MŠ  nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie 

dieťaťa / po vzájomnej dohode so  zákonným zástupcom dieťaťa/ 

• Ak rodič opakovane – aj po písomnom upozornení  porušuje Školský poriadok 

MŠ 

 

 



 

 

3.2  Dochádzka detí do materskej školy  

 
Rodič , alebo zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ spravidla do 7,50 hod., do 

8.00 hodín opúšťa budovu a prevezme ho spravidla po 15.00 hodine. Budovu 

opúšťa najneskôr o 16,30 hod. 

Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou školy, alebo 

s triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas 

jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí. 

Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je 

vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa  v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho 

izoláciu od ostatných detí, / izolačné miesto  je zabezpečené v šatňovej časti, kde je 

možnosť vetrania /dozor ňou poverenou osobou zo  zamestnancov školy, informuje 

rodičov, v nevyhnutných prípadoch poverí upratovačku navštíviť s dieťaťom detskú 

lekárku. 

Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný rešpektovať upozornenie učiteľky na príznaky 

ochorenia . 

Ak zákonný zástupca dieťaťa po tomto upozornení dieťa na druhý deň prinesie do 

MŠ, učiteľka ho môže  prijať iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu    

a odporúčania  detskej lekárky, že je  spôsobilé opäť nastúpiť do     kolektívu. 

            Učiteľky majú prísny zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičmi. Lieky môžu                                  

podať len v akútnych prípadoch a pri poskytnutí prvej pomoci / paralen, dithiaten, 

diazepan a pod./  Rodič je povinný nahlásiť triednej učiteľke, ak je dieťa alergické 

na niektoré z týchto liekov.  

            

 Neprítomnosť dieťaťa a odhlasovanie zo stravy oznámi rodič osobne , alebo 

telefonicky a to deň vopred do 13.00 hod. a každý pondelok do 7.00 hod. Ak sa 

tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Ak 

rodič dieťa neodhlásil a dieťa nie je v ten deň prítomné, rodič má možnosť prísť 

si stravu zobrať od 11:30 hod. do 12:00hod. Rodič je povinný nahlásiť aj dátum 

nástupu dieťaťa po chorobe. V pondelok, kedy je možné dieťa odhlásiť do 7,00 

hod., nieje možné prísť si pre obed. 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti  

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím 

ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe 

idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu 

ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích 

dní z dôvodu ochorenia musí rodič dieťaťa  predložiť „Potvrdenie od lekára“ od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom 

ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia 

detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ 

nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-

mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu 

informovať 

 

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi 

rodič dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 

30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi písomne dôvod neprítomnosti, pričom pri 



opätovnom nástupe dieťaťa predloží písomné  potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa.  

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke školy dôvod neprítomnosti 

dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok MŠ 

môže riaditeľka po písomnom vyzvaní rozhodnúť o ukončení dochádzky 

dieťaťa.  
 

 
DÔVODY, PRI KTORÝCH NIEJE MOŽNÉ PRIJAŤ DIEŤA DO KOLEKTÍVU  MŠ :    

- Ak je dieťa bledé, malátne, bolí ho bruško, má hnačku a zvracia 

- Ak má dieťa veľmi dusivý kašeľ 

- Ak malo dieťa deň predtým, keď bolo v MŠ zvýšenú teplotu / iba s 

lekárskym potvrdením, že je zdravé a spôsobilé navštevovať MŠ/ 

- Keď má dieťa vyrážky  spôsobené vírusom /ovčie kiahne, rubeola, 

osýpky/  

Povinnosť MŠ je dať na vedomie rodičom prostredníctvom oznamovej 

nástenky ihneď po prvej informácii o výskyte. Nákazlivosť začína ešte 

počas obdobia bez príznakov a končí premenou poslednej vyrážky na 

chrastu. Doporučená izolácia dieťaťa je 2 týždne. Pri nástupe je potrebné 

predložiť odporúčanie detského lekára 

- Keď je napadnuté parazitmi /vši, mrle, hlísty/. Príznaky: vŕtanie v nose, 

svrbenie pokožky, svrbenie v konečníku a pod. 

U nás najčastejšie sa vyskytujú vši- pedikulóza – dieťa do kolektívu 

vrátiť až po odstránení  všetkých vší a hníd . Doporučujeme izolovať 

minimálne 5 dní. 

- Keď má dieťa hnisavý výtok z očí, jačmeň na oku, nápadne zelený výtok 

z nosa 

- Ak sa denne pomočuje 

- Ak je dieťa bacilonosičom  - až do celkového vyliečenia/ podľa pokynov 

lekára, prípadne RÚVZ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   Úhrada príspevkov za dochádzku  

 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

v predškolskom zariadení prispieva rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči 

dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výška príspevku je 5eur  mesačne na jedno 

dieťa, ktorý určil zriaďovateľ. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa 

v kalendárnom mesiaci. Na našej MŠ bude hradený rodičmi p. upratovačke 

Tóthovej . Odovzdanie príspevku potvrdí  rodič podpisom do príslušného zošita 

na to určeného. Je možnosť uhradiť príspevok aj niekoľko mesiacov vopred. 

Príspevok MŠ sa neuhrádza za dieťa: 

 

a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  

b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi /zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /. 

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

d. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe 

následujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných 

dôvodov preukázateľným spôsobom 

e. ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola 

prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými 

závažnými dôvodmi: v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 

pomernú časť určeného príspevku       
           
Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a až e, 

zriaďovateľ materskej školy vráti, alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už 

zaplatený príspevok.  
Okrem tohoto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie 

dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje najneskôr do desiateho dňa 

v príslušnom mesiaci.  

 
V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, 

riaditeľka školy môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča 

rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 Vnútorná organizácia školy 

 

Usporiadanie denných činností  
 

Prevádzka MŠ je od 6:30-16:30 hod 

 

 

ČAS                                                    ČINNOSTI 
 

6:30-7:30                                          schádzanie sa detí v zbernej triede 

 

Trieda č.1.- 7:30-12:00                     hry a hrové činnosti 

Trieda č.2.-7:30-12:10                      pohybové a relaxačné cvičenia 

Trieda č.3.-7:30-12:40                      edukačné aktivity  

                                                          príprava na pobyt vonku a pobyt vonku 

                                                          činnosti zabezpečujúce životosprávu                                                                                                

                                                         ( osobná hygiena , stravovanie) 

 

Trieda č.1.-12:00-15:30                     príprava na odpočinok, odpočinok 

Trieda č.2.-12:10-15:30                     krúžková činnosť 

Trieda č.3.-12:40-15:30                     pohybové a relaxačné cvičenia 

                                                           hry a hrové činnosti, pobyt vonku  

                                                           činnosti zabezpečujúce životosprávu 

                                                            

 

 15:30-16:30                                      odovzdanie detí do zbernej triedy 

                                                           hry a  hrové činnosti do odchodu detí                             

                                                           domov 

 

 

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu:  

           
Desiata -  Trieda č.1- 8:30 

                Trieda č. 2- 8:40 

                Trieda č. 3- 9:10 

 

Obed -      Trieda č.1-11:30 

                 Trieda č.2-11:40 

                 Trieda č.3-12:10                                                                                                                                                                                                                                   



 

Olovrant- Trieda č.1-14:45 

                 Trieda č.2-14:45 

                 Trieda č.3-14:45 

 

 
Realizujeme pitný režim, ktorý v spolupráci s rodičmi zabezpečuje školská 

jedáleň. Každé dieťa má svoj vlastný pohár, ktorý musí byť keramický. V každej 

triede je kútik s čerstvou pitnou vodou . Za hygienu pohárov zodpovedá pani 

kuchárka. V rámci projektu zdravá škola nedoporučujeme deťom nosiť  do MŠ 

sladkosti, sladené nápoje.   

 

 

Od 6.30 hodiny do  7.30  hodiny sa deti schádzajú v jednej triede. O 7.30 hodine 

odovzdá službukonajúca učiteľka  písomný zoznam detí na základe aktuálneho 

stavu  preberajúcej učiteľke. O 15.30 hodine odovzdáva učiteľka 

službukonajúcej učiteľke písomný aktuálny stav detí. 

 

 

Zadelenie do tried : 
                  

Trieda č.1  

Učiteľka : Mgr. Margita Štefanková – triedna učiteľka 

                 Žaneta Vargová 

 

Trieda č. 2 

Učiteľka : Dana Danišová – triedna učiteľka 

                 Bc. Ivana Kamencajová 

                 Mgr. Natália Labudová – pedagogický asistent 

                   

 

Trieda č. 3 

Učiteľka : Silvia Miškolciová – triedna učiteľka 

                 Denisa Čičková 

 

: 

 

 

 

Zodpovednosť za estetickosť prostredia a poriadok v jednotlivých triedach, za 

triednu dokumentáciu, majú triedne pani učiteľky. 

Zodpovednosť za poriadok vnútorných priestorov , za čistotu a údržbu vonkajšej 

prístupovej cesty a terás má p. upratovačka Ľ. Tóthová. 

Zodpovednosť za údržbu školského dvora a objektu má zriaďovateľ. 

Zodpovednosť za údržbu prostredia v mimoriadnych situáciách ( v prípade 

pocikania, rozliatia, zvracania detí ...) má pani upratovačka, počas jej 

neprítomnosti, p. učiteľky. Ak sú na triede, kde sa problém vyskytol dve 

učiteľky, o dieťa sa postará  jedna z nich v spolupráci s pani upratovačkou. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Preberanie detí  
Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do 

jeho odovzdania rodičovi (resp. splnomocnenej osobe),  alebo učiteľke, ktorá ju 

v práci strieda. Ak dieťa preberá iná osoba  ako rodič, je povinná predložiť 

písomné splnomocnenie rodiča so súhlasom na prebranie dieťaťa / tiež ak sa 

jedná o maloletého súrodenca, minimálne však 10 ročného /. Preberanie detí 

medzi učiteľkami sa uskutočňuje nahlásením aktuálneho počtu detí  preberajúcej 

učiteľke. 

 Po olovrante majú v jedálni službu 2 deti z veľkej triedy , ktoré ohlasujú 

odchádzajúce deti , ale učiteľka musí odkontrolovať , s kým dieťa odchádza . 

 

 

4.2. Organizácia v šatni  
Do šatne majú prístup iba rodičia a splnomocnené osoby na preberanie detí. Pri 

prezliekaní a odkladní vecí v šatni vedú deti v spolupráci s učiteľkami 

k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú 

rodičia , za estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky a za hygienu 

a uzamkýnanie vchodu p. upratovačka . Je potrebné , aby malo dieťa v skrinke 

náhradné oblečenie . 

 
 

4.3. Organizácia v jedálni  
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy , hygienu a kultúru stolovania 

zodpovedá vedúca ŠJ a hlavná kuchárka . Za organizáciu a výchovný proces 

počas stolovania zodpovedajú učiteľky . Učiteľka vedie deti k správnym 

návykom kultúry stolovania, v malej a strednej triede napomáha deťom, vo 

veľkej triede vedie deti k správnemu používaniu príborov. Počas jedla nenásilne 

deti usmerňuje a podľa potreby a želania zákonných zástupcov aj prikrmuje . 

Deti do jedla nenúti . 

Ak dieťa musí mať zo stravy vylúčené určité potraviny , je zákonný zástupca 

povinný podať vedúcej ŠJ písomnú žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa . 

Žiadosť musí obsahovať osobné údaje dieťaťa a doklad od lekára s uvedením 

potravín , ktoré má mať dieťa vyradené zo stravy .  

 

 

4.4. Organizácia v spálni  
Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie 

detí (pyžama), zabezpečí pravidelné vetranie , ktoré neohrozí zdravie detí .Vedie 

deti k osvojovaniu si sebaobsluhy pri obliekaní a vyzliekaní , úprave zovňajšku 

a odkladaní vecí . Na žiadosť rodiča je možnosť spania dieťaťa bez spodného 



prádla. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, 

ktoré nepociťujú potrebu spánku.  

Pranie posteľného prádla sa uskutočňuje dvojtýždenne , pranie pyžamy a uteráka 

týždenne. 

 

 

 

4.5. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí  
Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia 

detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci, aj prevádzkoví zamestnanci a to 

v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Každé dieťa má svoj vlastný uterák, 

hrebeň, prípadne zubnú kefku a pohár, všetko označené menom. Za pravidelnú 

výmenu uterákov (každý piatok) zodpovedá rodič. Za suchú podlahu a hygienu 

umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Za celkovú organizáciu 

detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných 

hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá 

službukonajúca učiteľka a personál. 

 

 

4.6. Styk s rodičmi 
Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež 

formou rodičovských združení, spoločných aktivít, alebo prostredníctvom 

oznamov v šatni. Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati. 

Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Telefónne čísla 

rodičov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu (náhle ochorenie dieťaťa, 

úraz a iné.) 

 

 

4.7. Pobyt vonku 
Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú 

organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky 

bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných 

predpisov a pokynov riaditeľky  MŠ. 
Pobyt detí vonku uskutočňujú učiteľky za každého počasia s výnimkou veľmi 

nepriaznivého počasia -silný dážď a vietor, -10 St.C, kedy učiteľka pripraví pre deti 

náhradný program. 

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. 

Pobyt vonku učiteľka premyslí tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý- 

neodmysliteľné činnosti počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové 

hry s náčiním, hry na záhradnom náradí, hudobno-pohybové a športové  hry, 

environmentálne hry a činnosti, edukačné aktivity atď. 

V prípade potreby sa pobytu vonku zúčastní aj upratovačka MŠ, ktorá deťom 

pripraví pitný režim, odprevádza deti na WC a dbá na bezpečnosť detí podľa 

pokynov riaditeľky MŠ. Učiteľky majú zodpovednosť za zatvorenie a 

zabezpečenie školskej brány počas pobytu detí na dvore . Na vychádzke nemôže 

mať učiteľka viac ako 21 detí 4-5 ročných , alebo 22 detí starších ako 5 rokov. 

S triedou detí mladších ako 3 roky, detí vo veku od troch do štyroch rokov musia byť 

prítomné dve učiteľky. Počas vychádzky do okolia MŠ deti nosia reflexné vesty/ 



najmä pri zníženej viditeľnosti, pri vychádzkach  do dediny a pod./  a učiteľka 

používa Stop-terčík. Ak nie je možné zabezpečiť reflexné vesty pre všetky deti –  

vždy ich majú  na sebe  prvé dve  a posledné dve deti/ prípadne striedavo- každý 

druhý pár/. 

 

 

 

 

 

Pri vyššom počte detí , alebo činnostiach , ktoré vyžadujú zvýšený dozor/ napr. 

sánkovanie, plávanie, návšteva BD v Nitre a pod./ riaditeľka MŠ zabezpečí ďalšieho  

zamestnanca MŠ , alebo inú plnoletú osobu, ktorá pod vedením učiteľky dbá na 

bezpečnosť detí. 

 
 

 

4.8. Krúžková činnosť 
V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom 

organizovať aj krúžková činnosť s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Krúžkovú 

činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia , alebo lektori zo ZUŠ , vo výučbe cudzieho 

jazyka a aktivít, na ktoré nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť , činnosť 

zabezpečujú aj cudzí lektori.  

Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa / viď. Dokumentácia spojená 

s krúžkovou činnosťou/. 

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ,  v prípade , že 

krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť 

detí zodpovedá lektor. 

 

 

 

4.9. Úsporný režim prevádzky MŠ 
V rámci úsporných opatrení v prevádzke  MŠ  v období, kedy si rodičia vo väčšej 

miere čerpajú dovolenku napr. vianočné a veľkonočné sviatky, jarné a zimné 

prázdniny detí  ZŠ, pri nízkej  dochádzke detí z dôvodu zvýšenej chorobnosti, 

riaditeľka môže rozhodnúť o úspornom režime prevádzky MŠ , o spájaní tried aj 

v dopoľudňajších hodinách, alebo o prerušení prevádzky MŠ.  
Dbá pritom, aby nebola narušená kvalita výchovy a vzdelávania detí a celková 

organizácia edukačného procesu MŠ. 

 

 Počas týchto úsporných opatrení  a obmedzenej prevádzky MŠ si zamestnanci môžu 

čerpať náhradné voľno a dovolenku.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 Ochrana spoločného a osobného majetku 
 

 
Vchody do budovy MŠ sú zabezpečené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od 

budovy vlastnia poverení zamestnanci školy. Ráno budovu odomyká, popoludní 

zamkýna a zabezpečuje bezpečnostným systémom poverený prevádzkový 

zamestnanec - pani upratovačka Tóthová. Do budovy školy majú prístup len 

rodičia s deťmi, nimi splnomocnené osoby, zamestnanci školy, zriaďovateľom 

poverené osoby, zamestnanci štátnej kontroly. Akýkoľvek pohyb cudzej osoby 

je zakázaný. V objekte je umiestnený kamerový systém. 

Pri odchode je povinná upratovačka skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie 

dverí. 

Učiteľka je povinná odložiť didaktickú techniku na určené miesto a vypnúť 

elektronické prístroje. 

Zamestnanci MŠ zodpovedajú za inventár školy v plnom rozsahu uvedenom 

v zmluve o hmotnej zodpovednosti , ktorá je so zamestnancom uzatvorená 

písomne . Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci 

plnia v zmysle popisu práce v pracovnej náplni a pracovnom poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými  

zamestnancami a ďalšími zamestnancami  školy  

 
 

- vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie 

dobrých medziľudských vzťahov v rámci kolektívu školy  

- spolupracovať s rodičmi v rámci Rodičovského združenia MŠ Zbehy    

- poskytovať odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré materskú školu 

navštevuje 

-  pri konzultáciách jednať  taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných 

zásad spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú na 

združeniach rodičov, prípadne vo vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou 

a rodičmi 

- uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu v spolupráci s ostatnými 

zamestnancami (nezamieňať si s prenesením svojich povinností na druhých) 

v rámci pracovných vzťahov 

- prejaviť otvorenosť, konštruktívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií 

(s rodičmi, s kolegyňami) snažiť sa o taktné  riešenie, nie pred deťmi  

- rešpektovať pravidlá, nariadenia, príkazy zamestnávateľa a priameho vedúceho 

/riaditeľky školy, starostu obce a pod./  

- v súlade so všeobecnými pravidlami, zákonmi a vyhláškami platnými 

v príslušnom roku využívať právo na získanie informácií o nových právnych 

normách, nariadeniach súvisiacich s ich pracovnou náplňou 

- dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne – nerušiť pri práci 

- dodržiavať organizačné pokyny školského poriadku materskej školy  

- dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa zamestnanec dozvedel pri 

výkone práce  a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným 

osobám po skončení pracovného pomeru 

- zvyšovať si odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy a formy práce 

prostredníctvom priamych rozhovorov, tvorivo uplatňovať skúsenosti 

v praktickej činnosti 

- niesť zodpovednosť za nesplnenie príkazov a úloh 

- uplatňovať toleranciu, rešpektovanie a úctu voči všetkým osobám v škole  

-  asertívnym správaním predchádzať možnému vzniku stresových, konfliktných 

situácií  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, 

diskrimináciou alebo násilím. 

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s 

výchovou a vzdelávaním povinná: 

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-

patologických javov. 

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí. 

4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-

vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku 

školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí 

učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených 

opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v 

MŠ umiestnené len dieťa, ktoré: 

o je spôsobilé na pobyt v kolektíve 

o neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

o nemá nariadené karanténne opatrenie 

o Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o 

povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa 

všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží 

pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. 

o Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje 

písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie 

nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný 

zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a v 

neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní. 

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných 

detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú 

osobu. 

7. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 

štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov . Pri vyššom 

počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, 

riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod 

vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. 

8. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky , s deťmi od troch do štyroch 

rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 

vychádzka detí za prítomnosti dvoch zamestnancov. 

 



 

9. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak 

krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za 

bezpečnosť detí zodpovedá lektor. 

10. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej 

činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka 

zabezpečí zvýšený počet pedagogických zamestnancov. 

11. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť 

zabezpečené proti možnosti použitia deťmi. 

 

 

 

 

 



 

8 Generálny zákaz fajčenia 
 

Všetci zamestnanci ako aj osoby nachádzajúce sa v areáli a v priestoroch MŠ sú 

povinní dodržiavať Zákon NR SR č. 406/2009 Z.z o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 § 7 Zákaz fajčenia 

 

1.Zakazuje sa fajčiť: 

 ods. c) v základných školách, stredných školách a v školských 

zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských 

ihrísk. 

 ods. h) v zariadeniach spoločného stravovania 

 Z dikcie tohto zákona vyplýva, že ide o Generálny zákaz fajčenia na všetky 

objekty týchto inštitúcií.  

 

Vydané boli príslušné opatrenia: 

 Generálny zákaz fajčenia v úplnom znení je umiestnený na mieste prístupnom 

každému zamestnancovi  

 Oboznámenie sa so Zákonom NR SR č.406/2009 Z.z o ochrane nefajčiarova 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  a upozornenie zamestnancov bolo 

vykonané preukázateľným spôsobom na pracovnej porade 

 V celom objekte boli umiestnené zákazové značky s piktogramom Zákaz 

fajčiť 

Podľa § 11 ods. 1 písm. b) sa priestupku dopustí ten, kto poruší zákaz 

fajčenia  
podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i) 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bola oboznámená s Generálnym zákazom 

fajčenia v priestoroch MŠ Zbehy a zároveň sa zaväzujem rešpektovať a dodržiavať 

predpisy súvisiace so Zákonom o ochrane nefajčiarov. 

 
 

Dana DANIŠOVÁ                                       ........................................................ 

 

Denisa ČIČKOVÁ                                       ........................................................ 

 

Silvia MIŠKOLCIOVÁ                               ........................................................ 

 

Bc.Margita ŠTEFANKOVÁ                        .......................................................... 

 

Žaneta VARGOVÁ                                      ........................................................ 

 

Bc. Ivana KAMENCAYOVÁ                     ......................................................... 

 

Ľudmila TÓTHOVÁ                                    ........................................................ 

 

Darina STRHÁKOVÁ                                  ......................................................... 

 

Miroslava ŠKOVRAGOVÁ                        ......................................................... 

 

Iveta KROŠLÁKOVÁ                                 ....................................................... 



 

9  Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA MÁ PRÁVO: 

 

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali 

deťom informácie  a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným 

poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa 

školského zákona  

- vybrať pre svoje dieťa takú školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje 

výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce jeho schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, 

svetonázoru, národnosti  a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy 

alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami 

výchovno- vzdelávacej sústavy 

-     oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským 

poriadkom 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

- na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy  

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy 

 
 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA JE POVINNÝ : 

 

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a plnenie 

školských  povinností 

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

výchovno-vzdelávacie potreby 

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom  

- 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  

- ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný oznámiť dôvod neprítomnosti 

písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti 

prostredia 

- pravidelne uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení  
 

 

 

 

 



 
 

 

10 Práva a povinnosti dieťaťa 

 
DIEŤA MÁ PRÁVO NA : 

 

- rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 

- bezplatné vzdelávanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky 

- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom 

v tomto zákone 

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie 

a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom 

- úctu k jeho vierovyznaniu , svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti 

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 

- organizáciu výchovy a vzdelávania primerané jeho veku, schopnostiam , 

záujmom,zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny  

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

a sexuálnemu násiliu 

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

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

výsledkov 

 

       Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na: 

- výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré 

zodpovedajú jeho potrebám 

- vytvorenie nevyhnutných podmienok , ktoré túto výchovu a vzdelávanie 

umožňujú 

- používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické  a kompenzačné 

pomôcky  

 

 

 

DIEŤA JE POVINNÉ : 
 

- predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi neobmedzovať 

svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania 

- dodržiavať školský poriadok materskej školy 

- chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na 

výchovu a vzdelávanie 

- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní 

- konať, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie ďalších 

osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 

- ctiť ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy 

- rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecnými 

záväznými právnymi predpismi 
 

 

 

 



 

 

 

PRÁVA  DIEŤAŤA 
 

1. Zásada : Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v deklarácii „Práva dieťaťa“. Na tieto práva majú 

nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického 

alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského alebo 

iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny. 

 

2. Zásada : Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami 

zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom 

vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom 

majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa. 

 

3. Zásada : Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť. 

 

4. Zásada : Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať, 

vyvíjať sa v zdraví, preto je treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu 

vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a aj po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú 

výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby. 

 

5. Zásada : Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytovať zvláštnu 

opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje konkrétny stav. 

 

6. Zásada : Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje láska a porozumenie. Všade, kde 

je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy 

v ovzduší lásky, mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v útlom 

veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitú 

starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na 

výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu mnohodetným rodinám. 

 

7. Zásada : Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom 

stupni.  

Má sa mu dostať vzdelanie, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytuje rovnaké 

možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú 

zodpovednosť, aby sa mohla stať užitočným členom spoločnosti. Tí, čo sú zodpovední za vzdelanie 

a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami dieťaťa, túto zodpovednosť majú 

predovšetkým jeho rodičia. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré majú sledovať 

tie isté zámery ako  vzdelávanie, spoločnosť a úrad majú podporovať úsilie využívať toto právo.  

 

8. Zásada : Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana 

a pomoc. 

 

9. Zásada : Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. 

Nemá byť predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnať pred dovŕšením 

primárneho minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu dovoliť, aby 

vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo bráni 

jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu. 

 

10. Zásada : Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú 

alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa vychováva v duchu porozumenie, znášanlivosti, 

priateľstva medzi národmi, mieru  a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje 

sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom. 

 
 

 



 

11 Národný program prevencie obezity 

Zdravou stravou a pohybom proti obezite 

Zabrániť vzniku nadmernej hmotnosti a obezity u detí, zastaviť nárast počtu a 

zároveň znížiť počet dospelých ľudí trpiacich nadváhou a obezitou. Toto sú hlavné 

ciele Národného programu prevencie obezity (NPPO). Aktivity by mali byť 

vykonávané v dvoch základných oblastiach, a to výživa a pohybová aktivita. O aké 

konkrétne rozpracované kroky, realizované aj v nasledujúcich rokoch, vlastne ide?  

Tretina Slovákov je obéznych 

Obezita je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí. Na Slovensku má podľa 

zistení Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj nadváhu takmer 58 % ľudí a asi tretina 

Slovákov je obéznych. Nadváha a obezita sa merajú pomocou indexu telesnej hmotnosti, v ktorom sa 

váha v kilogramoch delí druhou mocninou výšky v metroch. Za optimálny sa pritom považuje index 

od 18 do 25 %. Pri indexe od 25 do 30 % sa hovorí o nadváhe a nad 30 % už o obezite. Slovensko sa 

ocitlo na štvrtom mieste vo svete pokiaľ ide o obezitu a dostalo sa tak za USA, Veľkú Britániu a 

Austráliu. Podľa odhadov lekárov v 63 krajinách na piatich kontinentov spĺňa obezita dokonca všetky 

charakteristiky globálnej epidémie.  

Priority programu – vhodná strava a telesná aktivita 

Nevhodná a zlá životospráva je ideálna na ukladanie a naberaniu prebytočných kilogramov, k čomu 

výrazne prospieva aj málo pohybovej aktivity. Vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, 

obezita, nedostatok fyzického pohybu, nízka konzumácia ovocia a zeleniny i vyšší príjem než výdaj 

energie – to sú hlavné rizikové faktory, ktoré predstavujú najväčšie bremeno pre zdravie ľudí a 

zdravotnícke systémy vo viacerých krajinách.Táto situácia núti vlády jednotlivých štátov, aby sa touto 

situáciou intenzívne zaoberali a vyvíjali potrebné opatrenia na zlepšenie tohto stavu.  

Do národného programu NPPO, podporujúceho v očiach verejnosti zdravý životný štýl a 

obmedzenie obezity, sú okrem úradov verejného zdravotníctva zapojené rôzne vládne sektory, 

vyššie územné celky i obce, ktoré majú možnosť čerpať z jednotlivých štrukturálnych fondov 

a operačných programov. „Z tohto programu vyplynulo niekoľko úloh pre všetky ústredné 

orgány štátnej správy, či už jednotlivé ministerstvá, vyššie územné celky, zriaďovateľov škôl 

a školských zariadení, ale aj mestá, obce či zložky súkromného sektora. Tieto úlohy sa 

vzťahujú predovšetkým na rizikové faktory, ktoré obezitu spôsobujú, najmä čo sa týka 

stravovania, zloženia stravy, početnosti prijímania stravy v priebehu dňa, pohybovej aktivity i 

zdravotnej výchovy,“ hovorí doc. MUDr. Ivan ROVNÝ, PhD., hlavný hygienik SR z Úradu 

verejného zdravotníctva v Bratislave.  

Prevencia obezity u detí  

Aktivity v rámci NPPO sa zamerajú aj na deti a mládež. Deti si formujú správne návyky 

zdravého spôsobu života už v útlom veku. Ako ďalej upresňuje Ivan Rovný, na deti treba 

vyvíjať predovšetkým aktivity úpravou vhodnej stravy a zvýšením pohybových aktivít, či už v 

predškolských alebo školských zariadeniach. „Našou snahou je, aby si deti osvojili správne 

návyky pre život už v mladom veku, kde sú tieto rizikové faktory minimalizované a aby ich 

zdravie nemohli v neskoršom veku nepriaznivo ovplyvniť. Na druhej strane, tieto návyky a 

správny životný štýl musia byť vzájomne prepojené,“ konštatuje Rovný. Detí v predškolských 

zariadeniach sa v prvom rade týka zdravé stravovanie. Pri príprave jedál by sa mali používať 

zdravotne neškodné potraviny, vhodné je pri ich príprave používať stravu bohatú na vitamíny 

a jedlá by mali byť rozdelené na 5 menších porcií v priebehu dňa. Podľa slov Ivana Rovného 

je tiež dôležité, aby aj deti v predškolských zariadeniach mali dostatok času na hry či zdravý  



 

 

pohyb a vhodnou formou primeranou ich veku im vysvetľovať, ako spojiť zdravé stravovanie 

s pohybovou aktivitou. 

„Pokiaľ ide o školské zariadenia, chceme v školách presadiť nepoužívanie automatov 

orientovaných na sladené nápoje alebo predaj aj iných nezdravých potravín, ktoré sa 

podieľajú na vzniku obezity. Pokiaľ ide o spoluprácu s ministerstvom školstva, navrhujeme 

do učebného programu škôl zaradiť aj predmety zamerané na pohybovú výchovu. Našou 

snahou je tiež upraviť učebné osnovy tak, aby tam nechýbali hodiny týkajúce sa správnej 

výživy a životného štýlu,“ dopĺňa Rovný. Deťom neraz chýbajú na dennom jedálničku 

odporúčané denné dávky vitamínov či minerálnych látok, ktoré by mali prijímať v prirodzenej 

forme, teda v ovocí a zelenine. Strava má byť zmiešaná, čiže z každého niečo, ale v správnom 

pomere. V detskej strave by sa viac mali uprednostňovať tiež strukoviny, chlieb a pečivo z 

celozrnnej múky, ale aj menej tučných i sladkých jedál. Deťom by zároveň nemal chýbať 

pravidelný pohyb, a to či už v rámci rodiny, školy či rozličných krúžkov.  

Prevencia obezity u dospelých 

Prvoradé je podľa hlavného hygienika SR Ivana Rovného zmeniť postoj k 

vlastnému zdraviu, pretože každý je zodpovedný za svoje zdravie sám. Netreba 

zabúdať ani na luxemburské číslo zdravého srdca 0-30-5-140-90. To znamená, 

že človek by nemal fajčiť, 30 minút denne by sa mal venovať pohybovej 

aktivite, udržiavať si hladinu cholesterolu v krvi najviac 5 milimólov na liter a 

krvný tlak 140/90. Zhruba 50 až 60 percent toho, ako každý z nás vyzerá, 

ovplyvňuje totiž spôsob života, správne zdravé stravovanie a pohybová aktivita, 

na ktorú si jednoducho treba nájsť čas. Nezáleží na tom, či sú napríklad 

prechádzky, rýchla chôdza alebo bicyklovanie, pohyb nám po každej stránke 

prospieva. NPPO nezabúda ani na dospelých, ktorým by sa malo tiež umožniť 

väčšie športové vyžitie, napríklad budovaním cyklistických chodníkov.  

Informácie a poradenstvo na regionálnej úrovni pre verejnosť zabezpečuje na 

Slovensku 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ako teda možno 

preventívne pôsobiť na dospelú populáciu? „Je známe, že životný štýl výrazne 

ovplyvňuje zdravie aj dĺžku života. V našich regionálnych poradniach verejného 

zdravotníctva je možné poruchy odhaliť včas a poradiť klientom, čo majú robiť, 

aby si čo najdlhšie zachovali dobré zdravie. Dospelí klienti môžu bezplatne prísť 

do našich poradní, kde im odhalia poruchy tukového metabolizmu, glukózy, 

zmerajú krvný tlak a posúdia rizikové faktory životného štýlu. Poradne sa 

orientujú na správnu výživu, pohybovú aktivitu, boj proti fajčeniu ale i 

zabráneniu vzniku nadmernej hmotnosti či obezity,“ dopĺňa na záver hlavný 

hygienik. Hoci spočiatku poradne zdravia navštevovali najmä ľudia v 

dôchodkovom veku, postupne sa táto klienta rozšírila aj o mladšie vekové 

skupiny a dnes už stredná generácia klientov prevláda nad dôchodcami. V 

každom prípade treba pamätať na to, že liečba ochorení spôsobených obezitou je 

oveľa drahšia ako prevencia. 

 

 



Ako predchádzať obezite u detí v MŠ 

PREVENCIA OBEZITY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

 

1. Čo je to obezita 
Obezita sa stáva celosvetovým problémom . U nás má zhruba 13% detí nadváhu. Slovensko sa ocitlo 

na štvrtom mieste v celosvetovom meradle . Obezita je definovaná ako nadbytok tukového 

tkaniva. Nerovná sa nadmernej hmotnosti. Dieťa so zvýšenou hmotnosťou nemusí byť obézne, 

pretože na jeho hmotnosti sa podieľa robustná kostra, a naopak , dieťa má síce nízku 

hmotnosť, ale je obézne, pretože jeho kosti a svalstvo sú slabé. Lekári merajú obezitu podľa 

vrstvy podkožného tuku a my si ju dokážeme vyrátať podľa BMI. 
Detský organizmus je jedinečný svojim rastom a vývojom. Preto treba sledovať hmotnostnú krivku 

dieťaťa, 
ktorá by mala byť vzhľadom na jeho rast primeraná. U dospelých hodnota BMI nad 25 znamená 

nadmernú hmotnosť, BMI nad 30 predstavuje obezitu. Na deti sa však vzťahujú iné kritériá, pri 

ktorých treba zohľadniť vek a pohlavie dieťaťa . Preto boli vypracované percentilové grafy pre deti 

od narodenia do 18 rokov , diferentne pre obe pohlavia. Určiť, či má dieťa nadváhu, resp. je 

obézne, môže najkvalifikovanejšie pediater. Ten v prípade potreby navrhne aj adekvátnu liečbu. 

 

2. Príčiny obezity u detí predškolského veku 
Najčastejšou príčinou obezity u detí je nevhodný životný štýl. Patrí sem najmä : 

· Nevhodný denný režim ( nepravidelné stravovanie, vynechanie jedál, nevyvážené striedanie aktivít,) 

· Nedostatok pohybu 

· Sedavé aktivity ( televízia, počítač ) 

· Nevhodná skladba stravy ( sladené nápoje, tuky, biela múka, ) 

· Dedičnosť 

· Vek ( pravdepodobnosť výskytu nadváhy a obezity s vekom rastie) 

 

3. Prevencia obezity u detí 
 

Cieľom prevencie je dosiahnutie rovnováhy medzi príjmom energie potravou a jej spotrebou  

v rámci metabolizmu, telesnej aktivity a u detí aj rastu. Prevencia je účinnejšia ako liečba. 

Najdôležitejšia úloha je pravidelný pohyb a zdravé stravovanie . 

Správne návyky zdravého spôsobu života si deti formujú 

už v útlom veku. Dostatok času na hry, na zdravý pohyb, zdravé stravovanie. Na vytvorenie návykov 

životného štýlu u detí predškolského veku má vplyv jeho okolie, rodina a materská škola. 

Činnosti v materskej škole realizujú odborný zamestnanci, ktorí ich plánujú v súlade na potreby 

dieťaťa. Úlohou materskej školy je však aj osveta medzi rodičmi. Úzkou spoluprácou materskej školy 

a rodiny sa hľadá optimálna spoločná cesta v prospech dieťaťa. 

 

Rodičia sú vzorom pre svoje deti. Platí pravidlo : " rob , ako to robím ja" namiesto " rob ako hovorím" 

 

4. Prevencia obezity u detí v legislatíve 
Aktuálne dokumenty na podporu zdravia ktoré vychádzajú z koncepcie štátnej politiky 

zdravia je Programové vyhlásenie vlády SR. Konkrétne je to Národný program podpory 

zdravia a v rámci neho rozvojový projekt " Zdravie v školách" a Národný program 

prevencie obezity." Jeho cieľom je zabrániť vzniku nadváhy a obezity u detí zdravým 

životným štýlom. Využitie tohto projektu v školskom prostredí má mnohé výhody : 

- Má dosah na veľkú časť detskej populácie 

- Detí trávia v škole značnú časť svojho času 

- Usporiadanie a obsah denných činností v MŠ tvoria optimálne, predovšetkým praktické, ale 

v jednoduchej podobe aj teoretické podmienky na osvojenie si zdravého životného štýlu 

- Dieťaťu poskytuje dostatočný pitný režim a zdravú stravu 

- Dáva podnety na zlepšenie prístupu k športu a aktívnemu tráveniu voľného času. 

 

 

Dôležitou požiadavkou správnej životosprávy v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych 

druhov činností, aktivít, ale aj to aby miera zaťaženia určitou činnosťou bola primeraná silám 



detského organizmu. Veľkými inovatívnymi zmenami je aj vyhláška o školskom stravovaní k 

zákonu č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 

 

5. Pohyb ako prevencia 

Pohyb je dieťaťu prirodzený, kto pravidelne športuje, je zdravší a cíti sa viac fit. 
Organizmus má väčšiu imunitu voči chorobám. Fyzická aktivita je indikovaná ako prevencia 

a liečba obezity. 

Cvičením : 

· Urýchli sa metabolizmus 

· Detoxikácia je intenzívnejšia, a tuky sa rýchlejšie spaľujú 

· Zlepšuje sa trávenie 

· Spánok je pokojnejší a hlbší 

· Zlepší sa imunitný systém 

· Zlepší sa prekrvenie mozgu 

· Telo je pevnejšie, zovňajšok je pôvabnejší 

· Zvýši sa vitalita 

 

U dieťaťa predškolského veku je najzákladnejšou potrebou potreba pohybu. Je dôležité, 

aby sa pohybová aktivita rozvíjala len v rozsahu primeraných fyziologických nárokov. 

Telesná zdatnosť je v predškolskom veku základnou črtou a podstatným predpokladom 

formovania detskej osobnosti. Dieťa musí cítiť potrebu pohybu a nesmie mať pocit, že pohyb 

je niečo nevhodné, zaťažujúce. Telesná zdatnosť neznamená len veľkú silu a pružnosť, alebo 

veľkú kapacitu pľúc. Je to vzájomná súhra a optimálna funkčnosť. Jednou zo súčastí telesnej 

zdatnosti je popri svalovej zdatnosti aj aeróbna zdatnosť - funkčnosť srdcovo- cievnej a 

dýchacej sústavy. Je to schopnosť dlhodobejšieho pohybového zaťaženia celého organizmu, 

pri ktorom sú vyššie nároky na prácu pľúc a srdca. V materskej škole sa využívajú lokomočné 

hry s permanentným pohybom, naháňačky, prekážkové dráhy, cvičenia s náčiním, pohyb s 

hudbou a pod. Optimálne zaradenie je 3x do týždňa nasledujúco : spontánne činnosti v 

rozsahu 20 minút, riadené činnosti 10 minút. 

 

Deťom treba vytvárať podmienky a svojim výchovným pôsobením ich viesť k tomu, aby 

sa pohyb stal súčasťou ich denného režimu teraz aj v budúcnosti. 

 

Pri tvorbe pohybových aktivít v MŠ treba zohľadniť obmedzenie dlhodobých jednotvárnych 

činností, uprednostniť striedanie pohybu a rôznych foriem činnosti, vhodne motivovať všetky 

pohybové aktivity, využívať možnosti prepojenie mysle a pohybu. Pohybové aktivity musia 

byť všestranné, treba sa vyhýbať jednostranným orientáciám na určitý pohybový výkon. 

Odporúča sa : 

 Pohyb na čerstvom vzduchu 

 Pohybové a hudobno-pohybové hry 

 Pohybové a relaxačné cvičenia, zdravotné cviky, dychové cvičenia, prirodzené pohyby 

ako sú chôdza, beh, skok 

 Bicyklovanie 

 Plávanie 

 Cvičenie s náradím a náčiním 

 Sezónne činnosti. 

6. Zásady ktoré treba rešpektovať : 

 Pri únave dieťaťa zmeniť organizovanú činnosť. Pri spontánnej činnosti , ak je dieťa 

unavené, samo ukončí aktivitu. 

 Nebrániť dieťaťu vykonávať aktivitu z dôvodu nebezpečnosti, ak sa dá uskutočniť s 

pomocou dospelého. Tu zohráva veľkú úlohu poučenie a disciplína dieťaťa- 

 Netrestať deti za neúčasť na pohybových aktivitách. Pokúsiť sa zistiť príčinu a zmeniť 

motiváciu, avšak rešpektovať vôľu dieťaťa 

 Neporovnávať pohybové výkony jednotlivých detí! Využívať pozitívnu motiváciu, 

pochvalu, povzbudenie. 



 Pri plánovaní a realizácií aktivít rôznej náročnosti akceptovať zmeny biorytmu dieťaťa 

v priebehu dňa. Vrchol je medzi desiatou a jedenástou hodinou dopoludnia, potom 

prudko klesá a druhý, nižší vrchol aktivity je medzi pätnástou a osemnástou hodinou . 

7. Správna výživa 
Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa a 

určujú potenciál jeho ďalšieho fyzického a psychického rozvoja. Zásady výživy sú 

základným kameňom životosprávy. Deťom teba podávať pestrú a hlavne energeticky 

vyváženú stravu. 

Dieťa ktoré navštevuje materskú školu má záruku, že takáto strava mu bude podávaná. 

Školské stravovanie je v našich podmienkach na veľmi dobrej úrovni. Základné 

podmienky školského stravovania sú uvedené v školskom zákone. Správna výživa 

ovplyvňuje nielen telesný rast a telesné zdravie, ale podporuje aj duševný vývoj dieťaťa. 

Základy spôsobu výživy zakladá rodina, a materská škola sa významne podieľa na vytváraní 

stravovacích návykov. 

Zdravú výživu materské školy prezentujú v rámci ochutnávok jedál, spolu s poskytnutím 

receptúr, informatívne nástenky a podobne. Materské školy dodržiavajú ministerstvom 

školstva schválené Materiálovo-spotrebné normy pre školské stravovanie. 
 

V materskej škole dodržiavame tieto pravidlá : 

 Vzhľadom na menšiu kapacitu žalúdka rozdeliť jedlá na 5-6 častí: 3 hlavné jedlá 

(raňajky, obed, večera ) a 2-3 vedľajšie jedlá ( desiata, olovrant ) 

 Na prípravu pestrej stravy používať zdravotne neškodné , na vitamíny, minerálne látky 

a vlákninu bohaté potraviny. 

 Dodržiavať správny pitný režim. Dieťa by malo vypiť aspoň 1 liter tekutín denne. 

Vhodná je pitná voda, minerálna voda, stolová voda, nesladené čaje, alebo riedené 

ovocné šťavy. 

 Polievka je dôležitá a prispieva k dostatočnému príjmu tekutín. Pripraví žalúdok na 

príjem ďalšieho jedla. Podporuje vylučovanie tráviacich štiav, významný je obsah 

živín. Pokiaľ si menšie deti na ďalšie chody iba zvykajú, nevnucujem im veľké 

množstvo polievky. 

 Najvodnejšou úpravou pre deti je varenie, a dusenie, pečenie a zapekanie. Najmenej 

vhodné je grilovanie a vyprážanie, pretože do jedla sa dostáva veľa prepaľovaných 

tukov a ďalších nezdravých látok. 

Nechutenstvo u detí 
Často sa stáva, že aj napriek najlepším úmyslom a adekvátnym podmienkam, deti odmietajú 

stavu, trpia nechutenstvom. Ide o zdravotný problém, a riešenie patrí do rúk odborníkom. 

Rodičia a učiteľky v materských školách môžu významnou mierou ovplyvniť vzťah dieťaťa k 

jedlu a jedeniu. Nevyhnutné je uvedomiť si že negatívny postoj k prijímaniu potravín 

nevytvára vhodné návyky, súvisiace so zdravým životným štýlom. V takejto situácii majú 

rodičia tendenciu ponúkať deťom potraviny a jedlá, ktoré sú ochotné prijímať. Rizikom je, že 

ide o potraviny, ktoré deťom chutia viac, pretože sú ochucované rôznymi prísadami, ktoré nie 

sú v súlade so zdravou výživou. 

Na osvojenie si návykov správnej výživy sa odporúča : 

 Pravidelné stravovanie, ktoré si vyžaduje vyhradiť pevne stanovené časy 

 Estetické stolovanie. Stolovať v pokoji, primerane dlhý čas. Nedovoliť hrať sa s 

jedlom. 

 Posledné jedlo dať dieťaťu 2 hodiny pred spaním. Základným pravidlom je, že strava 

detí musí byť pestrá. Deti by sa nemali prejedať. 

 Využívať nátierky, kde môžeme kombinovať najrôznejšie druhy surovín. Takto deti 

prijmú aj potraviny, ktoré by inak odmietli. Nátierky použijeme na prípravu desiatej, 

ale aj večere, alebo raňajok. Ako základ sa používa tuk, kde radšej zvolíme rastlinný 

variant. Dôležitá je aj forma, v akej nátierku naservírujeme. Vyberáme zaujímavé 

podkladové pečivo s rôznymi tvarmi a farbami. Farebne ho dotvoríme zeleninovou 

alebo bylinkovou oblohou, podľa sezóny. 



 Obmedziť, prípadne vylúčiť všetky energetické a nezdravé potraviny : jedlá z rýchleho 

občerstvenia, hranolčeky, čipsy, šišky, zmrzliny, majonézy, tučné mäso, údeniny, 

šľahačku, sladkosti vrátane sladených nápojov atď. 

 Dávať deťom viac zeleniny a ovocia, hlavne surové, obilniny a strukoviny, zemiaky, 

ryžu, celozrnné produkty. Mäso ( kuracie, králičie, morčacie, teľacie a hovädzie) 

pripravujte iba 2-3krát za týždeň, 1-2 krát týždenne ryby. Denne mlieko a mliečne 

výrobky. Jedálny lístok by mali z 2/3 tvoriť potraviny rastlinného pôvodu a z 1/3 

potraviny živočíšneho pôvodu. 

 

Pre deti , ktoré trpia nechutenstvom, 

niekoľko zdravých trikov na prebudenie chuti k jedlu : 

 dieťa má stolovať s ostatnými členmi rodiny. Jeho jedlo na pohľad nemá byť odlišné, 

treba dodržiavať podmienku lákavej úpravy jedla na tanieri. 

 Dieťa si k stolu nemá sadať príliš unavené. 

 Pri dochucovaní jedál používajte zelené bylinky ( pažítku, petržlen, majorán ), 

nedráždivé korenie, a zeleninu. Okysliť sa môže pár kvapkami citrónovej šťavy, 

jogurtom, alebo acidofilným mliekom. Používať ochucovadlá bez glutamánu sodného. 

 Zapojiť dieťa do prípravy jedla, prestierania a upratovania zo stola. Dieťaťu dať 

primeraný príbor. Snažiť sa zapojiť ho do výberu jedálneho lístka, ktorý sa realizuje v 

zdravej podobe. 

 Dieťaťu dať jedlo na tanier v primeranej teplote a množstve, poprípade menšiu dávku. 

Radšej mi jedlo pridať, ako v ňom vyvolávať nechuť kvôli preplnenému tanieru. 

 Z pečiva s nátierkou vykrajujte rôzne tvary, trojuholníky, štvorčeky a pod. Ozdobte ho 

farebnou zeleninou. 

 Ak dieťa odmieta zeleninu, skúste ju dochutiť bylinkami alebo jogurtom. Zeleninové 

šaláty zjemnite pridaním ovocia s nastrúhaným jablkom. Šalát z červenej repy možno 

dochutiť pomarančom. 

 Ak dieťa nechce jesť mäso, skúsiť ho spracovať v inej podobe, ako napríklad fašírky a 

mleté rezne. Mleté, netučné mäso sa môže pridať do obilných a zeleninových fašírok a 

pripraviť mäsové knedle alebo omáčku na cestoviny s mäsom. Dieťa tak mäso zje bez 

toho aby o tom vedelo. 

 

Je dobré : 

 

§ Učiť deti vnímať pocity, ktoré jedlo vyvoláva 

§ Učiť ich vážiť si jedlo 

§ Nenútiť ich jesť, keď im nechutí 

§ Nedovoliť im hrať sa s jedlom 

§ Dať im možnosť poznať aj hlad 

 

 

 

Školská potravinová politika v našich školách znamená, že sa dodržiavajú všetky všeobecne 

záväzné predpisy, ako sú zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov, a odporúčané 

výživové dávky, pretransformované cez normy do jedálnych lístkov a s primeraným 

akceptovaním návrhov, pripomienok a osobitostí stravovania v rodinách detí a ich 

stravovacích návykov. Určité doplnky, spestrenie môžu priniesť projekty, ktoré sa v školách 

realizujú, napríklad projekt " Zdravie v školách." 



 

V školskom roku 2021/2022 z dôvodu výskytu  

ochorenia COVID – 19, budú mať prednosť pred tradičnými 

usmerneniami školského poriadku priebežné opatrenia 

a nariadenia RÚVZ a Ministerstva školstva SR. 

 

Školský poriadok bol prerokovaný  
 

 

s rodičmi :                             

……………………………………………………… 

     dátum a podpis  

 

 

s riaditeľkou školy 

: …………………………………………………….. 

     dátum a podpis  

 

so zamestnancami školy: 

..................................................................................... 

                                            dátum a podpis 

 

 

schválený zriaďovateľom : 

……………………………………………………… 

     dátum a podpis  

  

 

 

 

 

V Zbehoch dňa 31.8.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


