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VNÚTORNÝ PORIADOK 

 

Základnej  školy s materskou školou Podolie 

 

určený  pre materskú školu 
 

      

Úlohou vnútorného poriadku školy je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie 

pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodržiavanie vnútorného 

poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci 

zamestnanci a žiaci školy povinný tento vnútorný poriadok dodržiavať. 

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie dňom 2.septembra 2004  vydáva tento vnútorný poriadok 

školy platný pre materskú školu: 

 

Čl.1 

Organizácia vyučovania 
 

Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.  

Pracovný čas zamestnancov je stanovený takto: 

 

Učiteľky MŠ: 

1.týždeň od 6.30 hod.  - do 12.00 hod. 

2.týždeň od 7.00 hod.  - do 12.30 hod. 

3.týždeň od 10.30 hod.  - do 16.30 hod. 

 

Upratovačky: 

1.upratovačka od 6.30 hod.  - do 14.30 hod. 

2.upratovačka od 8.30 hod.  - do 16.30 hod. 

 

Deti sa zaraďujú do tried pri dodržaní týchto pravidiel stanovených vyhláškou MŠ SR 

540/2004 o predškolských zariadeniach: 

 najviac 22 detí od 3 do 4 rokov 

 najviac 24 detí od 4 do 5 rokov 

 najviac 28 detí od 5 do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky  

 

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede 

o jedno dieťa. 

Na prevzatie dieťaťa z MŠ môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté 

dieťa nie mladšie ako 7 rokov alebo inú pedagógom známu osobu, ktorá po prevzatí dieťaťa 

z MŠ za dieťa zodpovedá. 

Rodič najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod 

a čas trvania neprítomnosti dieťaťa v MŠ. V prípade neprítomnosti viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní oznámi zástupkyni MŠ písomne dôvod neprítomnosti a po návrate do MŠ 

predloží vyhlásenie o dezinfekčnosti prostredia. 

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi dôvod neprítomnosti alebo závažným spôsobom 

opakovane porušuje vnútorný poriadok šk. zariadenia, môže riaditeľ po predchádzajúcom 

písomnom upozornení rodiča vylúčiť dieťa z predškolskej výchovy. 
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Čl.2 

Práva a povinnosti zamestnancov 
 

A. Práva a povinnosti riaditeľa školy: 

 

1. Riaditeľ školy využíva na škole všetky práva, ktoré mu vyplývajú zo Zákonníka práce, 

Pracovného poriadku pre výchovných a ostatných pracovníkov školy a výchovných 

zariadení a z ostatných právnych predpisov pre oblasť školstva. 

2. Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy. 

3. Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole. 

4. Riadi a kontroluje prácu všetkých pracovníkov školy v zhode s pracovným poriadkom. 

5. Hodnotí prácu všetkých zamestnancov školy. 

6. Riadi a zabezpečuje hospodárske úlohy na škole. 

7. Stará sa o ďalšie vzdelávanie pracovníkov.   

8. Ovplyvňuje všetku mimotriednu, mimoškolskú  a mimopracovnú činnosť školy. 

9. Stará sa o primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole. 

10. Preberá starostlivosť o zabezpečovanie úloh v prírodovedných a spoločenskovedných 

predmetoch 2.stupňa. 

11. Pomáha pracovníkom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémov. 

12. V spolupráci s OZ zabezpečuje previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a previerku PO. 

13. Zabezpečuje všetky úlohy CO. 

14. Zostavuje príslušné pracovné plány a vnútorný poriadok školy a nadriadeným 

orgánom podáva požadovanú štatistiku, ústne i písomné správy. 

15. Dbá, aby boli finančné prostriedky školy využívané účelne. Zostavuje podklady pre 

rozpočet školy, sleduje jeho čerpanie a stará sa o efektívnosť hospodárenia. 

16. Zabezpečuje styk školy s RZ, RŠ, OÚ, KÚ a OcÚ. 

17. Riadi a kontroluje výchovno - vzdelávaciu činnosť na škole a zodpovedá za výsledky 

výchovno – vzdelávacej práce školy. 

18. Určuje zásady vnútorného poriadku školy a schvaľuje rozvrh hodín. 

 

B. Práva a povinnosti zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu: 

 

1. Zástupca riaditeľa využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, 

Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov. 

2. Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy. 

3. Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko – organizačného charakteru 

pre MŠ. 

4. Zastupuje riaditeľa školy v dobe jeho neprítomnosti. 

5. Zabezpečuje administratívne úlohy v materskej škole. 

6. Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly, sleduje 

plnenie pedagogických cieľov. 

7. Zúčastňuje sa na hodnotení práce učiteľov a ostatných pracovníkov materskej školy. 

8. Zabezpečuje všetky organizačno – administratívne úlohy pre pedagogických 

i prevádzkových pracovníkov školy. 

9. Zabezpečuje odber pedagogických časopisov a ich využívanie pre MŠ. 

10. Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie za pedagogických 

i prevádzkových pracovníkov školy. 

11. Zabezpečuje spracovanie rozvrhov hodín v MŠ. 
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12. V spolupráci s riaditeľom školy vypracúva pracovnú náplň všetkých pracovníkov MŠ. 

13. Sleduje dochádzku  a plnenie pracovného času pracovníkov. 

14. Zodpovedá riaditeľovi za správne vedenie administratívnej agendy. 

15. Stará sa o platové záležitosti všetkých pracovníkov MŠ. 

16. Stará sa o odborný rast učiteliek MŠ, vytvára podmienky pre realizáciu nových 

progresívnych metód práce. 

17. Kontroluje stav budov a zariadenia MŠ, nedostatky hlási RŠ, podieľa sa na ich 

odstraňovaní. 

 

C. Práva a povinnosti  učiteliek pre materskú školu: 

 

1. Učiteľky MŠ využívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo Zákonníka 

práce, Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov. 

2. Učiteľky MŠ sú povinné plniť vyučovaciu povinnosť v určenej miere a zabezpečovať 

všetky práce súvisiace s výchovnou a vyučovacou povinnosťou. 

3. Učiteľky MŠ plnia kvalitne, hospodárne a včas úlohy, pokyny a príkazy riaditeľa 

ZŠ s MŠ ako aj zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ. 

4. Učiteľky  MŠ sú povinné utvárať dobré vzťahy medzi rodičmi, verejnosťou 

a predškolským zariadením. Svojím osobným životom, konaním a vystupovaním 

poskytujú verejnosti záruky správnej výchovy ich detí. 

5. Učiteľky MŠ zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu dieťaťa v čase od prevzatia dieťaťa  

od jeho rodiča až po odvzdanie dieťaťa rodičovi alebo ním splnomocnenej osobe. 

6. Ak učiteľka zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do MŠ,  môže 

prevzatie dieťaťa odmietnuť. 

7. Ak dieťa v MŠ ochorie počas dňa, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí 

a informuje rodiča dieťaťa. 

8. Na vychádzke nemôže mať učiteľka MŠ viac ako 20 detí vo veku od 4 do 5 rokov alebo 

viac ako 25 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré 

si vyžadujú zvýšený dozor (napr. sánkovanie, plávanie) zabezpečí ďaľšie pracovníčky 

MŠ alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. 

9. Na vychádzku alebo inú činnosť mimo areálu MŠ odchádzajú učiteľky až po tom, ako 

je jasne určená zodpovednosť za bezpečnosť detí a keď majú zhromaždené všetky deti 

prítomné v MŠ. 

10. Rozdelenie triedy na vychádzke na dve samostatné skupiny je možné iba s vedomím 

a súhlasom ZRŠ. 

11. V triede MŠ  s celodennou výchovnou starostlivosťou zabezpečujú výchovu vždy dve 

učiteľky, pričom sa ich týždenný úväzok 28 hodín priamej práce s deťmi prekrýva 

spravidla v čase pobytu detí vonku a v čase obeda. 

12. V triede MŠ  s celodennou výchovnou starostlivosťou s deťmi mladšími ako tri roky, 

v ktorej je viac ako 14 detí zabezpečujú výchovu striedavo tri učiteľky. 

13. Učiteľky MŠ sú povinné ovládať základy prvej pomoci. Pri branných vychádzkach sú 

povinné zobrať so sebou lekárničku. 

14. Celodenné výlety môže učiteľka realizovať iba vtedy, ak deti majú zabezpečenú 

správnu životosprávu (teplú stravu, odpočinok). Inak sa celodenné výlety nepovoľujú. 

15. Učiteľky MŠ v budove osobitne dbajú: 

 na bezpečnosť detí pri ručných činnostiach 

 aby sa deti nedostali do styku s nebezpečnými predmetmi – 

úlomkami skla, ostrými predmetmi 

 aby el. zásuvky boli chránené krytmi, v prípade poškodenia alebo 
chýbajúceho krytu o tom okamžite upovedomia ZRŠ 
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 aby deti nemali prístup k el. prístrojom, s ktorými učiteľka pracuje 

(magnetofón, premietací prástroj, premietačka,...) 

 aby prostredie v herni bolo upravené, nábytok a hračky na poriadku 

 kontrolujú teplotu podávaného jedla  
 

16. Učiteľky MŠ pri pobyte vonku osobitne dbajú: 

 na bezpečnosť detí pri prechádzaní cez cestu i počas celého pobytu 

 aby deti neprišli do styku s nebezpečnými zvieratami a cudzími 

osobami 

 v prípade úrazu oboznámia hneď ZRŠ pre MŠ s úrazom a zapíšu ho 
do knihy úrazov 

 závady na školskom dvore, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť detí 
hlásia hneď ZRŠ pre MŠ. 

17. Predvídanú neprítomnosť hlási učiteľ včas riaditeľovi školy alebo zástupkyni RŠ pre 

MŠ začiatkom vyučovania, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie. Do 24 hodín 

predloží potvrdenie lekára o pracovnej neschopnosti. 

18. Učitelia sú povinní zúčastňovať sa všetkých druhov porád, rodičovských združení, 

zasadaní vedenia školy, rady školy, komisií, ak sú ich členmi. 

19. Na požiadanie riaditeľa školy pomáhajú pri administratívnych prácach a úprave 

interiéru a exteriéru školy. 

 

 

D. Práva a povinnosti upratovačiek MŠ 

 

1. Upratovačky majú na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného 

poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc. 

2. Udržiavajú pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku, preto 

robia okrem ďalších ustanovení bežné a veľké upratovanie im pridelených priestorov, 

vrátane čistenia okien. 

3. Pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa prideleného rajónu a sú presne 

vymedzené v pracovnej náplni. 

4. Pri bežnom upratovaní upratujú pridelené priestore nasledovne: 

 po nástupe do práce odomknú pridelené triedy, vyvetrajú a utierajú prach na 

parapetných doskách, popolievajú kvety v MŠ 

 denne povysávajú podlahy všetkých pridelených miestností, poutierajú prach 

z okenných rámov, zo všetkého zariadenia i z vykurovacích telies, riadne vyvetrajú  

 denne povytierajú podlahy záchodov, spŕch a umyvární teplou vodou, do ktorej 

pridajú dezinfenkčné prostriedky, umyjú sedadlá toaletných mís, kľučky a rukoväte 

sťahovacích toaletných mís (retiazok) 

 raz za týždeň umyjú obkladové dlaždice na WC  

 raz za 14 dní ometú steny učební a ostatných miestností 

 pomáhajú učiteľkám počas vydávania stravy 

 pomáhajú učiteľkám pri ukladaní detí na spánok, pri obliekaní a vyzliekaní detí. 

5. Pri veľkom upratovaní, ktoré upratovačky robia cez letné prázdniny upratujú pridelené 

priestory nasledovne 



 5 

 napastujú a vyleštia podlahy všetkých miestností s linoleom  

 očistia všetky okná, okenné rámy zvonka i zvnútra, skrine, sokle, obkladačky, 

zárubne, dvere, tienidlá lustrov, sklá na skrinkách 

 ometú steny učební a ostatných miestností 

 vytepujú koberce, fotelky 

 umyjú stoly, stoličky, skrinky a police všetkých tried 

 umyjú všetky prezúvárne a skrinky v nich 

 vydrhnú záchody – misy, obkladačky, umývadlá, dlaždice 

 zvesia špinavé závesy a záclony a zavesia čisté 

6. Pri práci sú povinné používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky. 

7. Po skončení upratovania skontrolujú, či sú pozatvárané všetky obloky, riadne uzavretý 

vodovod, a či sa v školskej budove nezdržujú nepovolané osoby, zapnú bezpečnostné 

zariadenie a  uzamknú všetky prechody a východy zo školy.  

8. Vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo 

neprítomný v zariadení. Ďalej sú povinné zastupovať neprítomné spolupracovníčky 

v čase PN a OČR. V práci sa riadia pokynmi školníka, zástupkyne riaditeľa alebo 

riaditeľa školy. Zistené chyby a závady denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu 

školy. 

 

 

E. Práva a povinnosti práčky MŠ 

1. Práčka má na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku 

a ďalších platných predpisov a smerníc. 

2. Podľa pracovnej náplne a denného rozvrhu perie a žehlí posteľné prádlo, uteráky, 

utierky, obrusy, OOPP pracovníkov pre MŠ, ZŠ aj ŠJ. 

3. Pri letnom upratovaní školy perie a žehlí aj záclony a závesy zo všetkých priestorov 

školy. 

 
 

Čl.3 

Poplatky rodičov 

 
V zmysle vyhlášky MŠ SR č.540/2004 Z.z. o predškolských zariadeniach, prispieva rodič 

alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení sumou 100,- Sk určenú 

zriaďovateľom. Príspevok sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky: 

 dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní 

z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od 

ošetrujúceho lekára, 

 dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe 

nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára 

s vyznačením začiatku a skončenia choroby 
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 dieťa nenavštívilo MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ 

zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi – v týchto prípadoch uhrádza rodič len 

pomernú časť určeného príspevku, 

 rodič predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi.. 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MŠ. 

2. Vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ sú povinní postupne oboznámiť s obsahom vnútorného  

poriadku ZŠ s MŠ všetkých zamestnancov. 

3. Zmeny a doplnky k vnútornému poriadku vydáva výlučne riaditeľ ZŠ s MŠ. 

4. Tento Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť dňom 5.septembra 2005. 

5. Ruší sa Vnútorný poriadok pre MŠ platný od 2.septembra 2004.. 

6. Vnútorný poriadok je vyhotovený v 2 exemplároch, ktoré sú umiestnené na pracovnej 

nástenke MŠ a u riaditeľky školy. 

 
S vnútorným poriadkom Materskej školy ako súčasti Základnej školy s materskou školou 

Podolie boli oboznámené všetky pracovníčky MŠ a svojím podpisom potvrdzujú, že ho budú 

rešpektovať. 

 

 

 

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

 RNDr.Janka Schreiberová 

 riaditeľka školy 

 

 
Jozefína Červeňanská  ...................................... 

Mária Ščepková  ...................................... 

Jana Ščepková  ...................................... 

Anna Bobocká  ...................................... 

Cecília Čechvalová  ...................................... 

Iveta Palkechová  ...................................... 

 

 

 

 

V Podolí dňa ..................................................... 


