Školský poriadok - Výňatok pre rodičov
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 10/2008 dňa 28.marca 2008 schválilo spojenie splynutím Základnej
školy, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad s Materskou školou Ulica mládeže 2614/11, Poprad podľa § 20 zákona č.
596/2003 Z.z o štátnej správa v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Z uvedeného dôvodu od 01.09.2008 vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou Dostojevského ulica
2616/25, 058 01 Poprad, sídlo Materskej školy je ul. Dostojevského 2267/27 Poprad
Prevádzka materskej školy :
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16,30 hod.
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená mestom Poprad.
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie
Deti sa do materskej školy prijímajú podľa § 59 odsek 1 až 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon
) a podľa § 3 odsek 1 až 8 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole č. 306/2008, v znení
neskorších predpisov a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou; výnimočne
možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky.
Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi
spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak je v materskej škole voľná
kapacita.
Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na
budove materskej školy a inom verejnom dostupnom mieste spravidla od 15. apríla.

Kritéria prijímania detí do MŠ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
Deti, ktoré už majú v materskej škole prijatého súrodenca a dovŕšili k 01.09. príslušného školského roku tretí
rok života.
Deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom obvode ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad.
Deti, ktoré majú trvalé bydlisko v meste Poprad.
Deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko v meste Poprad.
Deti, ktoré sú mladšie ako tri roky, a umožňujú to personálne, materiálne a kapacitné podmienky MŠ.

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami
a ďalšími zamestnancami MŠ
Dieťa má právo na
a)

bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)

vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

c)

individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

d)

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

e)

poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

f)

výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

g)

organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade
so zásadami psychohygieny,

h)

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

i)

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

Dieťa je povinné
a)

neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania; z uvedeného
vyplýva - dieťa je povinné byť v triede materskej školy najneskôr do 8,30 hod., nakoľko svojim neskorým príchodom
ruší a obmedzuje činnosť a aktivity ostatných detí. Neskorší príchod je prípustný len na základe lekárskeho
potvrdenia, alebo potvrdenia od iného špecialistu, že dieťa bolo v tom čase na vyšetrení, resp. ošetrení,

b)

dodržiavať školský poriadok materskej školy,

c)

chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,

d)

pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní

e)

konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa
na výchove a vzdelávaní,

f)

ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

g)

rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo
a)

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,

b)

oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

c)

byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d)

na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e)

zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase zástupkyne ZŠ s MŠ pre MŠ,

f)

vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný
a)

dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom, a priviesť svoje
dieťa do materskej školy ( triedy ) do 8,oo hod. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať rozhodnutie zástupkyni
ZŠ s MŠ o umiestnení dieťaťa do príslušnej triedy.

b)

dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

c)

informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo
iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy vzdelávania .Ak tak zákonný
zástupca dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov neučiní, môže riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení
dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

d)

pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad, o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského
zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Poprad, mesačne na jedno dieťa podľa Všeobecne
záväzného nariadenia mesta pre príslušný školský rok

e)

z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri
materskej škole môže riaditeľ ZŠ s MŠ po predchádzajúcom upozornení ( 1x ústne, 1x písomne ) zákonného
zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia
školského poriadku zákonným zástupcom. Vzniknutý nedoplatok sa bude vymáhať prostredníctvom Mestského
úradu Poprad.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet
SK85 0200 0000 0016 6160 3858
V.S. : 0815
Poznámka : meno a priezvisko dieťaťa , nie meno vkladateľa
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa
a)

ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)

ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. V takomto prípade sa príspevok neuhrádza od nasledujúceho mesiaca po
predložení príslušných dokladov,

c)

ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d)

ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby
alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši
kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až d, zriaďovateľ materskej školy vráti
alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských
jedálňach pri materských školách v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje
za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je
na jeden deň určený príspevok jednotne.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne
SK86 0200 0000 0016 6028 4058
Poznámka : meno a priezvisko dieťaťa

Celé znenie školského poriadku si môžete vyzdvihnúť v kancelárii ZRŠ.

PhDr. Taťána Staneková
Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ Dostojevského 2267/27, Poprad

