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                          Školský  poriadok Materskej školy je vypracovaný v zmysle Zákona 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306 Z. z. o materskej škole 
v znení neskorších predpisov , Pracovného poriadku  pedagogických zamestnancov 
a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného Ministerstvom školstva SR, 
Pracovného poriadku Miestneho úradu M. č. Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 
844 02 Bratislava s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Galbavého č.5, 
841 01 Bratislava. 
 
 
 
 
                                                                            1. 
 

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY 
 
 
Materská škola je štvortriedna materská škola, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť 
deťom vo veku  od troch do šesť rokov a deťom  s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
( v prípade voľných miest je možné do MŠ prijať i mladšie dieťa, od dvoch rokov – ak má 
dieťa vypestované základné hygienické návyky). Do materskej školy sa neprijímajú deti, 
ktoré používajú plienky. 
Materská  škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu a odborné konzultácie 
o výchove a vzdelávaní detí, ktoré ju navštevujú. 
 
Materská škola je umiestnená v účelovej budove, v tichom prostredí, mimo hlavnej 
komunikácie. Prízemie MŠ tvorí vstupná hala, dve triedy s kompletnými priestormi 
- šatňa, trieda, umyváreň s WC, samostatná spálňa. Prízemie budovy ďalej tvoria sklady, 
potravinové sklady, izolačná miestnosť pre deti v prípade náhleho ochorenia. 
Na poschodí sú umiestnené dve triedy s kompletným príslušenstvom, účelové priestory pre 
personál, jedáleň, kuchyňa, kancelária riaditeľky. 
Poschodie má samostatný vchod, s prízemím ho spája vnútorné schodište. Tento vchod slúži 
pre zamestnancov materskej školy a dopĺňanie tovarov. 
Okolie budovy tvorí školský dvor. Na školskom dvore sa nachádzajú štyri pieskoviská veľká 
záhrada s bohatou zeleňou a živým plotom, ktorý tvorí bezprašnú zónu od okolitých 
komunikácií. V záhrade sa nachádzajú hracie komponenty a preliezky na pohybové aktivity 
detí, trieda v prírode, kde môže prebiehať výchova a vzdelávanie v letných mesiacoch  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. 
PREVÁDZKA MATERSKEJ  ŠKOLY 

 
 
Materská škola Galbavého č.5,841 01 Bratislava je škola s výchovným jazykom slovenským. 
Riadená je Miestnym úradom, M. č. Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava.  
Prevádzka Materskej školy: 
V pracovných dňoch v čase                    6.30h   - 17.00h 
  
Riaditeľka materskej školy:                 GIGELOVÁ Helena 
 
Zastupujúca učiteľka:                           Račkayová Jana 
 
Vedúca školského stravovania:            Horváthová Viera 
 
Konzultačné hodiny:  
Riaditeľka materskej školy:                 Po telefonickom dohovore  0940 503 913 
 
Vedúca školského stravovania:            Po telefonickom dohovore, 0918 360 344 
                                                                      
                                                                                                             
Konzultácie si možno dohodnúť  telefonicky na tel. čísle: 02/64 36 49 61, 
                                
 
Prevádzka materskej školy je prerokovaná a schválená rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 8 kvalifikovaných učiteliek /vrátane riaditeľky/. 
Týždenný pracovný úväzok priamej práce s deťmi je 28 hodín pre učiteľky  a  17 hodín pre 
riaditeľku. Ostatný pracovný čas vykonávajú učiteľky činnosti súvisiace s vyučovaním 
a výchovnou činnosťou, buď na pracovisku i mimo pracoviska podľa pokynov riaditeľky 
školy. 
V kuchyni pracujú dve kuchárky: Hlavná kuchárka      - Hrbíková Oľga 
                                                      Pomocná kuchárka   - Danihelová Monika 
 
Hygienu a čistotu budovy i školského dvora zabezpečujú: 
 
Školník             -          Danihel Tomáš 
Upratovačka     -          Granátová Beáta 
Upratovačka     -          Kuťková Anna 
 
Otváranie a zatváranie budovy zabezpečuje školník MŠ. 
V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov   
najmenej na tri týždne. Zriaďovateľ môže nariadiť i dlhšie prerušenie prevádzky. Počas 
prerušenia prevádzky deti majú prázdniny a prevádzkoví zamestnanci spravidla prevádzajú 
hĺbkové upratovanie spojené s dezinfekciou priestorov. Pedagogickí zamestnanci čerpajú 
dovolenky podľa plánu dovoleniek. 
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy spravidla dva mesiace vopred. 
Zákonní zástupcovia dieťaťa,  ktorí majú pracovné povinnosti a v čase letných prázdnin 
nemajú kde umiestniť svoje deti, môžu využiť náhradné materské školy, ktoré v čase letných 
prázdnin poskytuje zriaďovateľ Materskej školy Mestská časť Bratislava-Dúbravka. 
                                                                        



                                                                         3. 
 

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY 
 

 
 
 
1. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 

 
                        Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti 
v súlade s§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 306ú2008 Z. z. o  materskej škole v znení vyhlášky 
ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308ú2009 Z. z. (ďalej len vyhláška MŠ 
SR č. 306/2008 Z. z.) 
Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada: 
- Rovnakého zaobchádzania 
- Zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie 

           Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:  
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku 

 
            Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, 

ktoré dovŕšil piaty rok veku 
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
Ďalšie podmienky prijatia sú určené na základe uznesenia rokovania pedagogickej 
rady v materskej škole pred zápisom detí do materskej školy 

 
Do materskej školy sa prijímajú deti s osvojenými základnými kultúrno-hygienickými 
návykmi ( dieťa nepoužíva plienky, ani pri obedňajšom odpočinku ), vie používať lyžičku 
a vie sa napiť z pohára. 
Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej 
školy.  
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú 
predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára 
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.  
Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského 
roka dostane zákonný zástupca, po ukončení prijímacieho konania. Termín bude zverejnený 
na ozname  podmienkach prijímania detí . V prípade prijímania v priebehu školského roka do 
30 dní odo dňa podania  prihlášky. 
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom 
zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve  a najviac 
štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej 
školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa 
môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky 
dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, prípadne ukončiť dochádzku dieťaťa do 
materskej školy.  
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré  má zariadením výchovného poradenstva 
a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len ŠVVP), 



zákonný zástupca musí okrem žiadosti  o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave 
dieťaťa, predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného 
lekára. Prijímanie detí s ŠVVP  zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 
umožňuje, ale naukladá ako povinnosť.  Riaditeľ materskej školy vždy pred  svojim 
rozhodnutím o prijatí dieťaťa s ŠVVP musí zvážiť, či 

- na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky  
(priestorové, personálne, materiálne a p.) 

- bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť 
Riaditeľ v spolupráci s odbornými inštitúciami vypracuje  posudok za akých podmienok môže 
byť dieťa prijaté do materskej školy, aby nebol ohrozený pobyt zdravotne postihnutého 
dieťaťa i ostatných zdravých detí. Zároveň spracujú návrh na zníženie počtu detí v triede, 
prípadnú potrebu asistenta.  
 
2.Dochádzka detí do materskej školy: 
 
Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00h a prevezme ho spravidla po 
15.00h. V materskej škole je možné dohodnúť i neskorší príchod detí do materskej školy za 
vopred stanovených podmienok, najneskôr však do 8.15h. O 8.30 h sa budova materskej 
školy zamyká. 
V prípade dochádzky v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania 
tak, aby nenarušil priebeh činností  ostatných detí v triede. Rodič alebo iná osoba, ktorá 
privádza dieťa do materskej školy je povinná odovzdať dieťa  učiteľke. Je neprípustné púšťať 
dieťa do triedy bez doprovodu rodiča (zákonného zástupu). Ak sa stane taký prípad, že dieťa 
nebolo odovzdané učiteľke do triedy a dieťa opustí budovu školy, za jeho konanie nesie plnú 
zodpovednosť osoba, ktorá dieťa do materskej školy priviedla. 
Popoludní,  ak je v zbernej triede viac ako 23 detí musia v triede zostať 2 učiteľky. Matky, 
ktoré sú na materskej dovolenke by si mali deti prevziať z materskej školy do 16.00h,  aby 
deti nemuseli byť zaradené do zbernej triedy.  Budovu materskej školy je povinné opustiť do 
17.00h, nakoľko je ukončená prevádzka.  
Zákonný zástupca je povinný  oznámiť učiteľkám v triede, ktoré navštevuje jeho dieťa 
rodinné, osobné , zdravotné a psychické problémy dieťaťa a nezatajovať skutočnosti,  ktoré 
by mohli narušiť a ohroziť pobyt dieťaťa v materskej škole. Rodič je povinný oznámiť každú 
zmenu, ktorá nastala v rodine napr. zmenu trvalého pobytu, zmenu rodinných pomerov a pod. 
Prípadné zamlčanie dôležitých skutočností, ktoré sa dotýkajú dieťaťa (zdravotný stav, 
nedostatočné osvojenie hygienických návykov, poruchy správania, neplnenie si povinnosti 
zákonných zástupcov a pod.)    môžu byť dôvodom na ukončenie dochádzky dieťaťa do 
materskej školy. 
Do materskej školy je možné priviesť iba dieťa zdravé. 
Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav 
dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy a mohlo by spôsobiť ochorenie 
ostatných detí / napr. kašeľ, nádcha, infekčný zápal oka, vyrážky na koži, zvracanie, 
hnačka, zvýšená telesná teplota, vši alebo neodstránené hnidy a pod. Pri nástupe dieťaťa 
po chorobe zákonný zástupca dieťaťa podpíše bezinfekčnosť prostredia, z ktorého dieťa 
prichádza (čiže rodič podpisuje, že dieťa je zdravé). V prípade opätovného vylúčenia 
dieťaťa z MŠ z akéhokoľvek zdravotného dôvodu, je rodič pri následnom prinesení 
dieťaťa do kolektívu povinný predložiť lekárske potvrdenie, o tom, že dieťa môže 
navštevovať kolektív. Potvrdenie od lekára je potrebné priniesť aj vždy po infekčnom 
ochorení dieťaťa. 



Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca osobne alebo 
telefonicky na tel. č. 64 36 49 61 najneskôr do 8.00h. 
Ak zákonný zástupca dieťa zo stravy neodhlási, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa 
obvykle odoberá. 
Rodič najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas 
trvania jeho neprítomnosti v materskej škole. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe 
nasledujúcich dní oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti  dieťaťa písomne, pričom pri 
opätovnom nástupe dieťaťa do predškolského zariadenia predloží vyhlásenie o bez infekčnosti  
prostredia. 
Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo 
závažným spôsobom opakovane porušuje školský  poriadok materskej školy, riaditeľ po 
predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o predčasnom ukončení 
predprimárneho vzdelávania..  
 
3. Úhrada príspevkov za dochádzku: 
 
Podľa Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, § 28 písm.5 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením písm. 6 za pobyt dieťaťa 
v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy. 
 
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je  30,00 Eur 
 
Tento príspevok sa uhrádza vopred do konca mesiaca na  nasledujúci mesiac, nakoľko 
zriaďovateľ učtuje  príjmy a výdavky materskej školy na konci mesiaca 
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
- v prípade ochorenia dieťaťa, ktoré trvá 30 dní a zákonný zástupca predloží lekárske 

potvrdenie 
- príspevok je možné uhrádzať bezhotovostným platobným príkazom na účet v banke 

možno používať internetbanking alebo trvalým príkazom v banke 
číslo účtu MŠ:  SK 15 0200 0000 0016 3552 0557 

 
Príspevok  v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa 

- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom 

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

 
 
 



V súlade s vyhláškou č.330/2009 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského 
stravovania sa uhrádzanie nákladov za stravovanie vykonáva mesačne vopred do 10.dňa 
v kalendárnom mesiaci. 
 
Stravná jednotka v materskej škole je nasledovná: 
 
Desiata :  0,36 Eur         
Obed:      0,85 Eur             
Olovrant  0,24 Eur 
 
Celodenná strava :   1.45   Eur           
Poldenná  strava:     1,21   Eur               
Režijné náklady na prevádzku školskej jedálne 10,00 Eur na mesiac 
na základe rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
VZN  č.4/2019 z 25.06.2019  
Rodičia môžu stravu platiť cez internet banking, trvalým príkazom v banke, ale aj zloženkou 
na pošte. 
Číslo účtu ŠJ:   SK18 0200 0000 0016 3554 4559 
 
Do materskej školy je zakázaná individuálne donášaná akákoľvek strava i nápoje. 
V priestoroch materskej školy je zakázané akékoľvek  konzumovanie prinesenej stravy 
po chodbách a šatniach.  
Upozorňujeme rodičov, že zo školskej jedálne nie je možné jedlo vynášať ani odoberať do 
nádob prinesených z domu. 
U detí, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, musia túto skutočnosť doložiť 
lekárskym potvrdením od praktického lekára pre deti a dorast. /Nariadenie vlády SR č.362 zo 
17.mája 2006/. 
Pitný režim zabezpečuje materská škola prostredníctvom školského stravovania a podávaním 
pitnej vody deťom v triedach podľa potreby detí. 
 
Manipulácia s prinesenou stravou: 
 
V prípade, že dieťa má osobitné stravovacie návyky zo zdravotných dôvodov,  konkrétne 
v prípade dieťaťa s celiakiou, je možné na základe lekárskeho potvrdenia donášať stravu do 
materskej školy z domu. Stravu prinesie zákonný zástupca v nádobách, po prinesení školník, 
resp. upratovačka odnesú stravu do zariadenia školského stravovania hl. kuchárke a tá so 
stravou narába obvyklým spôsobom, podľa hygienických noriem pre ňu záväzných. Za 
kvalitu prinesenej stravy v plnej miere zodpovedá zákonný zástupca. Každú požiadavku 
ohľadom stavovania dieťaťa je zákonný zástupca dieťaťa povinný prekonzultovať s vedúcou 
školského stravovania.  
 
 
 
 
V prípade, že stanovené poplatky  - na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
                                                           -  náklady na stravovanie                                      
nebudú včas uhradené, najneskôr do 10.dňa v mesiaci, za ktorý mala byť úhrada 
vykonaná, môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa 
do materskej školy. 
 



Materská škola nevydáva rozhodnutia o ukončení predprimárneho vzdelávania.  
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má záujem o rozhodnutie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, musí písomne požiadať riaditeľku 
materskej školy o jeho vydanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY 

 
 
Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho 
programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa § 16 ods.2. 
Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku. V prípade 
potreby je možné vytvoriť i zmiešanú triedu. 
 
Rozdelenie činností počas dňa prebieha podľa denného poriadku: 
 
 
1.a 2. TRIEDA: 
 
6.30 príchod detí do materskej školy 
 

hry a hrové činnosti, spoločné diskutovanie 
a navrhovanie aktivít 
pohybové a relaxačné cvičenia 
edukačné aktivity 

 
8.30  -  9.00                                         osobná hygiena, desiata 
 
9.30  -  11.30                                       hry a hrové činnosti 
                                                            pohybové a relaxačné cvičenia 
                                                            edukačné aktivity 
                                                            pobyt vonku 
 
11.30  -  12.00                                     osobná hygiena, obed 
 
12.00  -  14.30                                     osobná hygiena, príprava na odpočinok 
                                                            odpočinok na postielke 
                                                            relaxačné cvičenia 
 
14.30  -  15.00                                     osobná hygiena, olovrant 
 
15.00  -  17.00                                     hry a hrové činnosti individuálne aj skupinové 
                                                            edukačné aktivity 
                                                            pohybové aktivity 
                                                            záujmové krúžky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. a 4. TRIEDA: 
 
 
 
6.30                                                    príchod detí do materskej školy 
 
                                                           hry a hrové činnosti 
                                                           spoločné diskutovanie a navrhovanie aktivít 
                                                           pohybové a relaxačné cvičenia 
                                                           edukačné aktivity 
 
9.10  -  9.30                                        osobná hygiena, desiata 
 
9.30  -  12.10                                      hry a hrové činnosti 
                                                            pohybové a relaxačné cvičenia 
                                                            edukačné aktivity 
                                                            pobyt vonku 
 
12.10  -  12.40                                     osobná hygiena, obed 
 
12.40  -  14.30                                     osobná hygiena, príprava na odpočinok 
                                                            odpočinok 
                                                            relaxačné cvičenia 
 
15.10  -  15.30                                     osobná hygiena, olovrant 
 
15.30  -  17.00                                      hry a hrové činnosti individuálne aj skupinové 
                                                             edukačné aktivity 
                                                             pohybové aktivity 
                                                             záujmové krúžky 
 
 
 
 
 
 
 
1.Organizácia tried a vekové zloženie detí: 
 
Poschodie :         1. trieda        3         ročné deti 
                            
                           2. trieda        3  -  4    očné deti 
 
 
Prízemie:            3. trieda        4 – 5 ,  5  -6     ročné deti 
 
                           4. trieda        5  -   6  ročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou 
 

 
 



2.Prevádzka tried, schádzanie, rozchádzanie detí: 
 
1. trieda :  6.30   -  16.30       po 16.30 h sú deti umiestnené v  3. triede 
 
2. trieda:   7.30  -  16.00        po 16 00 h sú deti umiestnené v 1. triede 
 
3. trieda:   7.00  -  17.00                 
                                          
4. trieda:   7.00  -  16.30       po 16.30 sú deti umiestnené v 3 triede      
 
V čase od 6.30h  sa deti schádzajú v 1.triede 
V čase po 16.30h sa deti rozchádzajú v 3. triede 

 
3. Preberanie detí: 

 
 Dieťa od rodičov preberá  učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie 
rodičovi / inej splnomocnenej osobe/ alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Rodič je povinný 
odovzdať pri príchode dieťa do rúk učiteľky. V žiadnom prípade rodič nesmie poslať do 
materskej školy dieťa samé. Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania 
a rozchádzania detí je povinné iba písomne, na základe aktuálneho zoznamu s podpisom 
odovzdávajúcej a preberajúcej učiteľky. 
Medzi zmenami si učiteľky  odovzdávajú na základe dochádzky detí. Dieťa, ktoré 
neprevezme rodič do ukončenia pracovnej doby zostane v materskej škole s učiteľkou, ktorá 
pracuje do 17.00h. Učiteľka sa pokúsi telefonicky skontaktovať s rodičmi. Oneskorený 
príchod rodičov učiteľka eviduje v zošite, v ktorom vyznačí dátum, čas, meno dieťaťa, dôvod 
oneskorenia a podpis rodiča. 
Zamestnanci prichádzajú do práce načas 15. minút pred začiatkom pracovnej doby.  V prípade 
omeškania dôvod hlásia riaditeľke materskej školy. Neodpracovaný čas si nahradia v čase 
dohodnutom s riaditeľkou. V prípade, že zamestnanec potrebuje skôr odísť z práce musí 
dôvod prekonzultovať s riaditeľkou a neodpracovaný čas si musí nahradiť. V čase, keď má 
učiteľka prácu s deťmi navštevuje lekára len v nevyhnutných prípadoch. Svoju neprítomnosť 
v práci učiteľka oznámi včas riaditeľke,  alebo ktorémukoľvek zamestnancovi,  ktorý odkaz 
včas odovzdá. V prípade náhleho ochorenia učiteľky, ktorá pracuje dopoludnia,  telefonicky 
upovedomí svoju kolegyňu,  aby ju zastúpila v práci. Ak nie je možné zabezpečiť 
zastupovanie,  môžu sa deti rozdeliť do ostatných tried, ak to povoľuje celkový počet detí 
v triedach. V prípade rozdelenia detí do ostatných tried, zodpovednosť za pridelené deti 
preberá učiteľka na triede. 
V prípade ochorenia učiteľky, ktorá pracuje popoludní zostáva za ňu pracovať jej kolegyňa 
na triede, alebo iná učiteľka podľa dohody. 
 
V prípade, ak je stav detí nižší z dôvodu vysokej chorobnosti a pod. môžu sa deti rozdeliť na 
základe písomných zoznamov do ostatných tried, s upozornením rodičov o rozdelení detí. 
Pedagogickí zamestnanci si čerpajú náhradné voľno, dovolenku, alebo zabezpečujú náhradné 
práce podľa pokynov riaditeľky  
Počas konania o rozvode a úprave rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať 
o riadne napĺňanie  rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do 
podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností 
k dieťaťu ( napr., že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy  aj ho z nej 
vyzdvihnúť). 



V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý 
zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa 
dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. .každodenná príprava 
dieťaťa do materskej školy, zabezpečenie krúžkovej činnosti, preberanie  dieťaťa  atď.) 
zastupovať. 
 
4. Organizácia v triede: 
 
V jednej triede pracujú dve učiteľky striedavo jeden týždeň dopoludnia a jeden týždeň 
popoludní. Učiteľka od detí v žiadnom prípade neodchádza. V prípade súrneho opustenia 
triedy zostáva pri deťoch iná osoba staršia ako 18 rokov /spravidla upratovačka/. 
Učiteľky zodpovedajú za bezpečnosť detí, za výchovno-vzdelávací proces, za pitný režim detí 
na triede. Učiteľka dbá, aby dieťa bez jej vedomia neopustilo triedu. Pri komunikácií 
s rodičmi učiteľka triedu neopúšťa, stojí na takom mieste, aby mala prehľad o dianí v triede. 
 
 
 
5. Organizácia  v šatni: 
 
Šatne musia byť po 8.00h uzatvorené, rodič zazvoní učiteľke a oznámi príchod dieťaťa do 
školy. Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pri vstupe do budovy použijú ochranné návleky na 
obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti 
k samostatnosti a poriadku. Žiadame rodičov, aby do skriniek detí uložili náhradné oblečenie, 
aby v prípade potreby učiteľka mala dieťa do čoho prezliecť. 
Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za 
hygienu a čistotu prevádzkový zamestnanec. 
 
6. Organizácia v umyvárni: 
 
Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má svoj vlastný uterák a hrebeň 
označený rovnakou značkou ako na skrinke.Za pravidelnú výmenu uterákov zodpovedá 
školník materskej školy. Učiteľka dbá na bezpečnosť detí pri použití WC a umývaní, aby sa 
deťom nestal úraz. Za hygienu, čistotu a čistotu hrebeňov zodpovedá prevádzkový 
zamestnanec. Hrebene sa pravidelne 1x týždenne dezinfikujú. Deti sa v umyvárni zdržiavajú 
len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. 
Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni – uzatvorenie vody, spláchnutie WC 
a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka 
príslušnej triedy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Organizácia v jedálni: 
 
Jedlo v školskej jedálni sa vydáva nasledovne: 
 
Desiata                1. a 2. trieda                8.40  -  9.00 
                      
                            3. a 4. trieda                9.10  -  9.30 
 
 
Obed                   1. a 2. trieda                11.30  -  12.00 
                             
                            3. a 4. trieda               12.10.  -  12.40 
 
 
Olovrant              1. a 2. trieda               14.30  -  14.50 
                                  
                            3. a 4. trieda               14.55.  -  15.15 
 
 
 
 
 
 
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca 
školského stravovania.  Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a jedálny lístok. 
Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka a učiteľky. 
Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej 
miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka nenásilne deti 
usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť nasilu. 
Deti 1.triedy používajú pri jedle lyžicu. Deti 2. triedy používajú lyžicu a vidličku a deti 3. a 
4.triedy používajú kompletný príbor. Deti, ktoré vedia jesť príborom je im umožnené ho 
používať v ktoromkoľvek veku. Deti sa zacvičujú, aby kompletný príbor vedeli používať čo 
najskôr. 
 
 
 
      8. Organizácia v spálni: 
 
 
Každé dieťa má samostatné ležadlo. Pred spaním musí byť spálňa dostatočne vyvetraná, 
počas spánku je vetranie  zabezpečené vetračkami. Počas poludňajšieho odpočinku v spálni 
dbá učiteľka, aby každé dieťa malo pyžamo. Od odpočívajúcich detí učiteľka neodchádza, 
individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. 
Učiteľka počas spánku pripravuje výchovnú činnosť, vedie pedagogickú dokumentáciu, 
pripravuje si pomôcky a venuje sa štúdiu odbornej literatúry. Pri vstávaní zatvorí okná  
v spálni a umyvárni. Staršie deti si uložia po spánku ležadlo. Dĺžka odpočinku sa u starších 
detí skracuje. 
 
 
 



9. Organizácia pobytu detí vonku: 
 
Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú 
činnosť. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných  právnych predpisov a pokynov riaditeľky 
školy. Pri obliekaní detí na pobyt vonku pomáha v 1. a 2. triede prevádzkový zamestnanec. 
Deti 1. triedy používajú na pobyt vonku výlučne dvor a školskú záhradu. Pri vychádzke detí 
2. triedy musia byť prítomné dve učiteľky, v prípade nižšieho stavu detí postačuje jedna 
učiteľka. 
Za čistotu a bezpečnosť dvora a školskej záhrady zodpovedá školník materskej školy. Pred 
každým pobytom vonku dvor a záhradu skontroluje a odstráni nečistoty a nebezpečné 
predmety.  
Pri vychádzkach do širšieho okolia je učiteľka povinná zobrať so sebou lekárničku. Terčík 
a bezpečnostné vesty sú povinnou výbavou každej vychádzky. 
V prípade, že chcú ísť učiteľky s deťmi do lesa, vopred túto skutočnosť formou oznamu 
oznámia rodičom, aby deti mali vhodnú obuv a oblečenie. 
Pri hrách a hrových činnostiach na školskom dvore učiteľky zabezpečia deťom dostatok 
hračiek, ktoré po hrách spolu s deťmi odložia. 
Deti školskú záhradu v letných mesiacoch využívajú na hry a pohybové aktivity, otužovanie 
slnkom a vodou a v zimných mesiacoch na sánkovanie, hry v snehu a šmýkanie. 
Pri vyššom počte detí ako stanovuje vyhláška MŠ SR č.3062008 Z. z. v znení neskorších 
predpisov o materských školách je pobyt vonku s deťmi možný iba na školskom dvore. 
Rodič po prevzatí svojho dieťaťa opúšťa materskú školu i školský dvor. Školský dvor slúži 
deťom počas pobytu v materskej škole, nemožno si ho zamieňať s verejným detským 
ihriskom. Zdržiavať sa na školskom dvore po prevzatí dieťaťa nie je povolené z dôvodu 
bezpečnosti detí,  ktoré naďalej zostávajú v materskej škole.  
 
Počas výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí, výcvikov plávania a pod. pomáhajú 
i prevádzkoví zamestnanci. Zodpovednosť za bezpečnosť a organizáciu majú učiteľky 
jednotlivých tried. Výlety, exkurzie a podobné akcie v materskej škole sú organizované  
podľa  predpísaných zákonov a vyhlášok, s písomným informovaným súhlasom zákonného 
zástupcu dieťaťa. 
  
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ: 
V materskej škole prebieha jeden krúžok a to krúžok anglického  jazyka. Nakoľko krúžok 
prebieha počas pobytu detí v materskej škole, organizáciu a odovzdávanie detí je 
v kompetencii učiteľky materskej školy, ktorá má aktuálne službu a lektorky anglického 
jazyka. Na začiatku krúžku učiteľka odovzdá lektorke deti podľa zoznamu. Po prebratí detí 
lektorka zodpovedá za bezpečnosť každého dieťaťa. Po ukončení krúžku lektorka odovzdá 
deti do rúk učiteľky, ktorá je na triede. Deti na krúžok  môže odviesť aj upratovačka. Deti sa 
po budove nikdy nepohybujú bez sprievodu dospelej osoby. V prípade úrazu na krúžkovej 
činnosti lektorka ihneď úraz oznámi učiteľke, od ktorej deti prebrala a učiteľka koná podľa 
bezpečnostných predpisov. 
Rodič, ktorý si prinesie dieťa na krúžok sám z domu zodpovedá za odovzdanie a prebratie 
svojho dieťaťa. 
 

 
 
 



5. 
STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ 
 
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí  sa zamestnanci materskej školy riadia 
všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Zákonom 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní/školský zákon/, Vyhláškou MŠ SR 
č.306/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,  Zákonníkom práce,  zákonom NR SR 
č.330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pracovným poriadkom vydaným 
Mestskou časťou .Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, Organizačným 
poriadkom materskej školy, schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
Bratislava a pokynmi riaditeľky školy. 
 
Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochrane zdravia detí 
zodpovedajú všetci zamestnanci, a to v rozsahu im určenej náplne práce. 
Prostredie materskej školy musí byť čisté, esteticky upravené a bezpečné. Deti nesmú prísť do 
styku s predmetmi, na ktorých by sa mohli poraniť alebo by im mohli ohroziť zdravie. 
Čistiace prostriedky musia byť uložené mimo dosahu detí.  
Ak sa dieťa znečistí umýva ho prevádzkový zamestnanec. Posteľné prádlo sa vymieňa 1x 
mesačne, dáva sa prať do práčovne a výdavky s tým spojené uhrádzajú rodičia 
prostredníctvom občianskeho združenia. 
Drobné poranenia detí ošetrí učiteľka, upozorní rodiča čo sa dieťaťu stalo a ako ho ošetrila. 
Pri úraze je dieťaťu poskytnutá prvá pomoc. V prípade potreby je dieťa za sprievodu školníka 
/ alebo inej dospelej osoby/ ošetrené v zdravotnom stredisku. Úraz dieťaťa oznámi učiteľka 
ihneď rodičovi a zapíše do knihy úrazov. 
 
Škola má základný zdravotnícky materiál v lekárničkách na ošetrenie drobných úrazov. 
Zdravotnícky materiál sa pravidelne dopĺňa a podľa potreby vymieňa. Lekárničky sa 
nachádzajú v kabinetoch pri každej triede, v kuchyni, v sociálnej miestnosti. V prípade 
infekčného ochorenia je potrebné dieťa umiestniť do izolačnej miestnosti, v ktorej musí byť 
s dozorom osoby staršej 18 rokov. 
V materskej škole sa nepodávajú žiadne lieky ani výživové doplnky, ani tabletky a kvapky na 
posilnenie imunity a pod. Infekčné ochorenie je rodič povinný oznámiť v materskej škole.. 
Pri nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po dlhšej neprítomnosti je potrebné písomné 
vyhlásenie rodiča o bez infekčnosti prostredia. 
Budova celej materskej školy je počas dňa bezpečne uzatvorená. Budova sa uzatvára o 8.30h 
a otvára sa po 15.00h. Takisto je budova otvorená aj v čase obeda od 12.00h do 13.00h pre 
rodičov, ktorí si potrebujú prevziať deti domov z poldennej starostlivosti. 
Cudzia osoba sa smie v budove pohybovať iba v sprievode školníka prípadne inej tu 
zamestnanej osoby. Za uzatvorenie jednotlivých oddelení zodpovedajú počas prevádzky 
učiteľky na triedach. Po skončení pracovnej doby učiteľky zodpovedajú za poriadok na 
triedach, uzatvorení okien, vypnutie elektriny i el. šnúr zo zástrčiek a  uzamknutí tried. 
Budovu po skončení prevádzky skontroluje a uzamyká školník.  
Počas neprítomnosti školníka budovu skontrolujú a uzamknú učiteľky podľa pokynov 
riaditeľky školy. 
 
Deti majú zakázané nosiť do materskej školy zlaté šperky a iné cenné predmety, rôzne 
nebezpečné predmety a hračky. Za prípadnú stratu alebo ujmu na zdraví dieťaťa z tohto 
dôvodu nezodpovedajú zamestnanci materskej školy. 
 
 



Fotenie detí: 
 
Fotenie detí sa uskutočňuje v materskej škole na žiadosť rodičov a je dobrovoľné. 
Fotí sa album fotiek s rôznym formátom podľa ponuky 

- fotenie s Mikulášom v rámci Vianočnej besiedky 
- fotenie v maskách na Fašiangovom karnevale 
- každý rodič/zákonný zástupca dieťaťa/ má podpísaný súhlas so zverejňovaním akcií 

organizovaných MŠ (na ktorých sú deti počas akcií)  na internetovej stráne materskej 
školy 

Rodičia sú o každom fotení informovaní minimálne 14 dní vopred, formou oznamu na 
nástenke. Odber fotiek je dobrovoľný, rodičia si nemusia fotky zakúpiť. Rodičia, ktorí nemajú 
záujem alebo si neprajú, aby sa ich dieťa fotilo,  túto skutočnosť oznámia triednej učiteľke. 

 
 
 

6. 
 
 

OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU 
 
 
Vchody do budovy sú zaistené zámkami. Kľúč od budovy vlastní riaditeľ školy, školník 
a zástupkyňa riaditeľky. V prípade, keď nastane akákoľvek  mimoriadna situácia, môže 
riaditeľka písomne poveriť učiteľku odomykaním a zamykaním budovy a odovzdať jej kľúče. 
V takomto prípade za bezpečné uzatvorenie budovy zodpovedá poverená osoba. 
Školník ráno budovu odomyká a večer zamyká. Počas prevádzky je otvorený hlavný vchod do 
budovy v čase príchodu a odchodu detí. Jednotlivé oddelenia detí sú bezpečne uzatvorené. 
V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek 
pohyb cudzej osoby. 
Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca. Po ukončení 
prevádzky v triede je učiteľka povinná uzatvoriť okná, odložiť didaktickú techniku na 
uzamykateľné miesto. 
Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár materskej školy. 
Osobné veci si zamestnanci odkladajú na určené  uzamykateľné miesto. Zamestnanci školy sú 
povinní šetrne zaobchádzať so zvereným majetkom i prostriedkami, šetriť el. energiou, 
vodou, plynom. 
 
Riešenie mimoriadnych situácii: 
 
Mimoriadne situácie rieši riaditeľka materskej školy aktuálne a neodkladne podľa potreby 
a závažnosti. Môže ísť o havárie a poruchy na zariadeniach,  výpadky energií (el. energie, 
vody, tepla...) alebo riešenie epidémii, infekčných ochorení a pod. 
Riaditeľka podľa závažnosti situácie spolupracuje so zriaďovateľom, rodičmi a inými 
organizáciami. Rodičov o vzniknutej situácii a následného riešenia informuje oznamom na 
centrálnej nástenke, prípadne v jednotlivých oddeleniach, vydaním smernice ( tá bola vydaná 
v prípade šírenia epidémie chrípkového ochorenia detí) a podobne. 
 

 



V priestoroch materskej školy je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje  na 
základe Zákona č. 377/2004 Z .z. 
                                                                         
 
                                                                     7. 
 

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY 
 
 
Dokumentáciu školy tvorí: 
    
      -    zriaďovacia listina materskej školy 

- školský vzdelávací program 
- školský poriadok 
- prevádzkový poriadok školy 

      -     ročný plán vnútornej kontroly 
- hodnotenie detí a  zamestnancov 
- evidencia dochádzky zamestnancov 
- zápisnice z rokovania pedagogických rád a iných porád, metodických združení 

      
      -     prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole 

- evidencia úrazov zamestnancov 
- prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a odbornej spôsobilosti pedagogických 

zamestnancov 
- evidencia pošty 
- plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
- dokumentácia  spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov, saunovania 

a iných aktivít 
- evidencia inventára 
- registratúrny poriadok 

 
 
 
Dokumentáciu triedy tvorí: 

- triedna kniha 
- mesačné plány výchovy a vzdelávania 
- evidencia dochádzky detí 
- evidencia poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou MŠ 
- osobný spis dieťaťa 
- evidencia úrazov detí 
- adaptačné hárky novoprijatých detí 
- individuálne plány detí s odloženou školskou dochádzkou 

 
ZRŠ  zvoláva riaditeľka materskej školy vždy v septembri /na začiatku školského roka/ 
celoškolské a triedne schôdze a ďalej podľa potreby a aktuálnosti riešenia problémov. 
 
Rada školy je samostatný orgán a neriadi ju riaditeľka materskej školy. 
 

 



INFORMOVANÝ PÍSOMNÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
DIEŤAŤA S AKTIVITOU ŠKOLY 

 
 
 
 
V Zmysle § 28 ods.17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods.9 vyhlášky 
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov 
 
zákonný zástupca dieťa svojim podpisom v školskom poriadku Materskej školy Galbavého č. 
5, 841 01 dáva súhlas, aby sa jeho dieťa  zúčastňovalo aktivít, ktoré organizuje materská 
škola.  Jedná sa o aktivity organizované mimo materskej školy.  
Materská škola je povinná rodičov o každej aktivite informovať písomne na nástenkách 
v priestoroch šatní ako i na centrálnej nástenke pri vstupe do materskej školy 7 dní vopred. 
Materská škola je ďalej povinná informovať rodičov o organizačnom zabezpečení školskej 
akcie. Zákonný zástupca podpisuje informovaný súhlas, aby sa jeho dieťa mohlo akcie 
zúčastniť. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa nepodpíše informovaný súhlas zákonného 
zástupcu jeho dieťa sa akcie nezúčastní a na nevyhnutný čas, počas ktorého trvá akcia mimo 
materskej školy, je dieťa zaradené do inej triedy.  

 
 
 

INFORMAČNÝ SYSTÉM V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

 
Rodičia sú o dianí v materskej škole pravidelne informovaní nasledovným spôsobom 
 rodičovské združenie 
 oznamy na centrálnej nástenke vo vstupnej hale MŠ 
 oznamy na nástenkách v jednotlivých oddeleniach, ktoré navštevuje ich dieťa 
 prostredníctvom webovej stránky www.msgalbaveho .sk 
 informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

 
 
Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými 
mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože 
v súlade s § 145 ods.1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú 
rovnako všetkým deťom v súlade so zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní 
ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ZADELENIE UČITELIEK NA TRIEDY 

 
 
 
 
1. trieda                         ŽIDEK  Michaela                                                    
                                      Mgr. LAGO Viera                    triedna učiteľka 
 
 
2. trieda                         GIGELOVÁ Helena                 riaditeľka 
                                      RAČKAYOVÁ  Jana                triedna učiteľka 
 
 
3. trieda                         VRANÍKOVÁ  Viera                vedúca MZ 
                                      RÍMOVÁ Zdenka                      triedna učiteľka          
 
 
4. trieda                         KANIANSKÁ  Jana                  triedna učiteľka 
                                      PRAVDOVÁ Eva 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

DENNÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY: 
 
 
Denný poriadok je norma, v ktorej sú usporiadané denné činnosti pravidelne sa opakujúce 
v materskej škole. Je dostatočne pružný umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 
Zabezpečuje pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. 
 
Pri usporiadaní denných činností sa: 
 zabezpečuje optimálne striedanie sa činností(optimálny biorytmus, bezstresové 

prostredie) 
 dodržiavajú  zásady zdravej životosprávy(zdravý životný štýl) 
 vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa 
 dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu 
 striedajú sa hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku 

                                  
 
 
 
 



Školský poriadok Materskej školy Galbavého č.5, 841 01 Bratislava bol prerokovaný 
a schválený na pedagogickej rade dňa:  26.08.2020 
  
Prerokovaný a schválený na plenárnej schôdzi ZRŠ dňa :  10.09.2019 
 
Rade školy  dňa:   
 
Školský poriadok je záväzný pre rodičov, ktorých deti navštevujú materskú školu a pre 
všetkých zamestnancov materskej školy. 
 
 
Gigelová Helena                                       .............................................................. 
Račkayová Jana                                        ............................................................. 
Židek Michaela                                        .............................................................. 
Mgr. Lago Viera                                       ............................................................. 
Vraníková Viera                                       ............................................................. 
Rímová Zdenka                                        ............................................................. 
Kanianská Jana                                         ............................................................. 
Pravdová Eva                                            ............................................................. 
 
 
 
Danihel Tomáš                                        .............................................................. 
Granátová Beáta                                      ............................................................. 
Kuťková Anna                                         ............................................................. 
 
 
 
Horváthová Viera                                    ................................................................ 
Hrbíková Oľga                                        ................................................................ 
Danihelová Monika                                 ............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


