
 

 

Dodatok č.8  ku Školskému poriadku MŠ Tupolevova 20 

 

 

Dodatok č.8  upravuje zmeny  v jednotlivých článkoch, v súvislosti so zmenami v legislatíve 

od 1.1.2022 

 

Zmeny v školskom poriadku: 

 Všeobecné ustanovenia 

 Článok 1 odsek 2  Prijímanie detí do materskej školy 

 Článok 2  Výkon práv a povinností detí, zákonných zástupcov v MŠ,  pravidlá   

vzájomných vzťahov s pedagogickými  zamestnancami   2. Práva a povinnosti 

zákonného zástupcu 

 Článok 3 Podrobnosti o prevádzke a vnútornej organizácii školy 

 Článok 5 Riadenie MŠ, vnútorná organizácia zamestnancov MŠ 

 

 

Zmeny a doplnenia v časti I. Všeobecné ustanovenia 

I. 

Všeobecné ustanovenia 
     Školský poriadok materskej školy (ďalej len MŠ) vydáva  riaditeľka MŠ Tupolevova 20, 

851 01 Bratislava, v zmysle § 153 zákona  NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  

(školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z.z. o materskej škole o zmene a doplnení 

neskorších predpisov po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy (t. j. v materskej škole s 

radou školy) a v pedagogickej rade. 

 

 

 

 

      Školský poriadok MŠ Tupolevova 20, Bratislava bol vypracovaný v zmysle zákona 

Národnej rady SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z.z. o materskej škole, Pracovného poriadku pre 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov MČ Bratislava Petržalka,  ostatných 

platných právnych noriem, ako i podľa podmienok školy. 



 Školský poriadok školy, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z., § 153 upravuje 

podrobnosti o výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá 

vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, 

prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo  násilím.    

            Školský poriadok je súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu detí, 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov MŠ a zákonných zástupcov detí. Jeho 

uplatňovanie v praxi prispieva k naplneniu poslania materskej školy. Dôsledné rešpektovanie, 

dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad je základnou povinnosťou každého 

dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého zamestnanca MŠ. 

 

 

 

Zmeny a doplnenia v článku  1 odsek 2 Prijímanie detí do materskej školy 

2. Prijímanie detí do materskej školy 

 2.1. Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v 

materských školách 

     Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom zverejní miesto, termín a podmienky prijímania 

detí pre nasledujúci školský rok, na verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 

15. marca. 

      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 

245/2008 Z. z. (viď dodatok ku Školskému poriadku č.7.) 

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ Tupolevova 20, prerokované so zriaďovateľom sú:  

- súrodenci už chodiacich detí do MŠ Tupolevova 20 

 

 

 

 

Zmeny a doplnenia v článku 3 odsek 3.5 Organizácia v šatni 

 

3.5.Organizácia v šatni  

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pri vstupe použijú návleky na obuv a majú rúškom 

prekrytú tvár. V šatni môže byť naraz maximálne 6 dospelých osôb. Jedno dieťa sprevádza do 

MŠ jedna dospelá osoba alebo dieťa staršie ako 10 rokov. Čas, kedy sa sprevádzajúca osoba 

pohybuje v priestoroch MŠ nemôže presiahnuť 10 minút.  



Od 21.4.2022 po uvoľnení opatrení môžu rodičia sprevádzať dieťa v šatni. Prekrytie horných 

dýchacích ciest je povinné len pre osoby  po prekonaní covidu po dobu 10 dní, ostatní na báze 

dobrovoľnosti.  

 

Zmeny a doplnenia v článku 3 odsek 3.6 Organizácia v umyvárni 

 

3.6.Organizácia v umyvárni  

Sprevádzajúce osoby (zákonní zástupcovia, splnomocnené osoby) nevstupujú do priestorov 

umyvární s výnimkou mesiaca september v nových triedach u novoprijatých detí. Od októbra, 

kedy už budú deti adaptované a samostatné,  nebudú už rodičia vstupovať do priestorov 

umyvárni.  

Nepedagogický zamestnanec  zodpovedá za  dostatok papierových uterákov, pri každom 

umývadle dostatočné množstvo mydla a toaletného papiera (zásobníky). 

Deti môžu používať vlastné uteráky, za ich pravidelnú výmenu zodpovedajú zákonní 

zástupcovia. 

Stomatohygiena sa v MŠ naďalej nebude realizovať.  

 

Zmeny a doplnenia v článku 3 odsek 3.7 Organizácia v spálni 

3.7.Organizácia v spálni  

Posteľná bielizeň bude menená v trojtýždňovom cykle..  

 

Zmeny a doplnenia v článku 3 odsek 3.8 Pobyt vonku 

3.9. Pobyt vonku  

Počas preberania detí na popoludňajšom pobyte vonku je naďalej  potrebné rešpektovať zákaz 

vstupu na školský dvor Cirkevnej MŠ, ktorý susedí s našim. Deti preberiete na začiatku 

oplotenia nášho dvora. 

 

 

Zmeny a doplnenia v článku 3 odsek 3.10 Organizácia stravovanie a pitného režimu 

3.10. Organizácia stravovania a pitného režimu 

Pitný režim počas je naďalej v interiéri aj exteriéri MŠ zabezpečený vo fľašiach označených 

menom dieťaťa. O hygienu a dopĺňanie vodou sa starajú prevádzkoví zamestnanci počas dňa. 

O hygienu  fliaš po prevádzke MŠ sa starajú rodičia dieťaťa. Dieťa, ktoré si fľašu zabudne 

doma má v MŠ pridelený pohárik na pitný režim.  

 



 

Zmeny a doplnenia v článku 3 odsek 3.11  

3.11.Organizovanie  aktivít, krúžkovej činnosti a nadštandardných aktivít 

Organizovanie krúžkov je v tomto školskom roku dočasne pozastavené.  

Organizovanie športových kurzov a nadštandardných aktivít je povolené s dodržaním 

protiepidemiologických opatrení.  

 

 

 

 

Vnútorný režim materskej školy 

 

 

Čistotu a hygienu zabezpečujú tri upratovačky podľa určeného rajóna.  

Monika Slovíková: triedy, spálne, umyvárky a šatne  Žabky, chodba a schodište 1. poschodie, 

zborovňa 1. poschodie, riaditeľňa, dezinfekcia stolov v jedálni po Žabkách a Lienkach 

Tatiana Fábryová: trieda, umyvárka, spálňa Sovičky a Lienky, zborovňa 2.poschodie, 

sprevádzanie Sovičiek do jedálne 

Michaela Príbeľská: trieda, spálňa, umyvárka, šatňa Motýliky, sklad 2.poschodie, šatne a 

schodište 2.poschodie, dezinfekcia stolov v jedálni po Motýlikoch a Sovičkách 

O čistotu všetkých vchodových dvier, skiel,  priestoru a schodíkov pred evanjelickou MŠ sa 

stará evanjelická MŠ, o čistotu podlahy vchodov sa stará zatváracia zmena z našich 

upratovačiek. 

 

Zmeny a doplnenia v článku 5 odsek 6.1 Úsporný režim chodu materskej školy 

6.1. Úsporný režim chodu materskej školy 

 

Počas súčasných hygienicko-epidemiologických opatrení sa triedy môžu spájať rovnako po 

celý týždeň v prípade  výrazne zníženého počtu detí a v tiež zberných triedach. 

Tento dodatok bude postupne aktualizovaný dodatkami v priebehu školského roka v závislosti 

od odporúčaní MŠVVaŠ a nariadení RÚVZSR a nariadení zriaďovateľa. 

 

 

V Bratislave  22.4.2022                                          Mgr. Zuzana Michaleková 

                                                                                Riaditeľka MŠ 

 


