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Práva  dieťaťa 

• Bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom 

plnenia povinnej školskej dochádzky v školách

 Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva rodič na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy sumou najviac 15% sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona 601/2013 

Z.z. o životnom minime, v platnom znení . 

Výška príspevku je určená všeobecno-záväzným nariadením 

mesta 274/2012 zo dňa 28.02.2012. Výška príspevku je 5 eur.



Práva  dieťaťa 
 Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky 

vyhovujúcom prostredí 

 Podľa § 8 ods.1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie 
bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne 
vzdelávanie zodpovedá riaditeľ ZŠ s MŠ.  Za bezpečnosť 
a ochranu zdravia zodpovedajú učiteľky MŠ do prevzatia 
dieťaťa až po jeho odovzdávanie rodičovi / zákonnému 
zástupcovi alebo nej splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí 
počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú 
činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za 
bezpečnosť detí zodpovedá lektor.         



Práva rodičov a zákonných zástupcov
• Informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho 

dieťaťa

 V šatni sú vyvesené konzultačné hodiny ,ktorých sa rodič 

môže zúčastniť. Učiteľ je povinný informovať rodiča 

o priebežnom vývoji jeho dieťaťa v MŠ.  

 Rodič má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích              

výsledkoch svojho dieťaťa na rodičovských združeniach, ktoré sa 

konajú počas školského roka.



Práva rodičov a zákonných zástupcov
 Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy 

alebo školského zariadenia a školským poriadkom

 V šatni je vyvesení školský vzdelávací program a školský 

poriadok . Rodič si ho môže kedykoľvek prečítať. 



Práva rodičov a zákonných zástupcov
 V šatni je vyvesený denný harmonogram v MŠ.



Práva rodičov a zákonných zástupcov
V šatni sú vyvesené termíny školských prázdnin v aktuálnom                                 
školskom roku.



Povinnosti dieťaťa 

 Konať tak, aby nepoškodzovalo, neničilo majetok školy a 

majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie. 

 Učiteľ vedie deti po skončení hry, odložiť a poukladať  hrový     

materiál na miesto odkiaľ ho vzali, aby sa vyhli jeho zničeniu 

alebo poškodeniu. 



Povinnosti dieťaťa 



Povinnosti rodičov a zákonných zástupcov

 Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

Musí dieťa absolvovať predškolské vzdelávanie?

 Materská škola nie je podľa zákona povinná, rovnako teda nie 

je povinné ani predškolské vzdelávanie dieťaťa. V praxi to 

znamená, že ak vaše dieťa v predškolskom veku nechodí do 

škôlky, nie je to dôvod na jeho neprijatie do základnej školy. 

Čo je pri plnení povinnej školskej dochádzke dieťaťa do MŠ 

dôležité vedieť ? 



Povinnosti rodičov a zákonných zástupcov

 Oznámiť do 14 pracovných dní dôvod neprítomnosti dieťaťa.

 Ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po 

sebe nasledujúcich dní, predloží rodič potvrdenie od lekára.

 Ak  je neprítomnosť dieťaťa v MŠ dlhšia ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní, je rodič povinný oznámiť dôvod 

neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť 

vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.



Povinnosti rodičov a zákonných zástupcov
• Informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, 

jeho zdravotných problémoch alebo  iných závažných 
skutočnostiach ,ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 
výchovy a vzdelávania. 

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 : 

 Je spôsobilé na pobyt v kolektíve 

 Neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

 Nemá nariadené karanténne opatrenia 
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