
(Dodatok č.1 ku Školskému poriadku k článku 2, bod: Výkon práv a povinnosti detí a 

ich zákonných zástupcov v materskej škole. 

 

Materská škola  vzhľadom k napĺňaniu rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov 

počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude  

 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) 

 zachovávať neutralitu počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských 

práv a povinností k dieťaťu 

 zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v 

prípade potreby poskytne nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho 

od materskej školy písomne vyžiada, a obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú 

žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov 

 rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len 

rozhodnutie súdu (alebo minimálne neodkladné opatrenie súdu,) ktorého zmyslom je 

dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa , t. j. 

materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení 

neodkladného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie 

sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie 

odvolania;  

 rešpektovať skutočnosť, že aj napriek nariadeniu neodkladného opatrenia, rodičovské 

práva a povinnosti zostávajú zachované, 

 v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo 

zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude 

riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa 

zastupovať 

 zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu 

konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním 

splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom 

príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy 



 zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa 

nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza 

k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú 

(pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a 

detí prijatých do materskej  školy) 

 v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa 

z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude 

kontaktovať rodiča a všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa a je 

uvedené ich telefónne číslo, telefonicky. 

 ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať 

príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich 

oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov 

 pri neskoršom prevzatí dieťaťa z materskej školy, ako sú prevádzkové hodiny, rodič je 

povinný podpísať tlačivo o Upozornenie na porušenie školského poriadku  

 službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej 

osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba. 

 v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá 

dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa 

prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská 

škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci 

všeobecnej  

            oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z §7ods. 1 zákona    č.305/2005 Z. z. o     

            sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej  kuratele informovať o tejto skutočnosti    

            príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany  

detí  

            a sociálnej kurately.  

 

Výkon práv a povinností, ktoré vyplývajú zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými 

mravmi, a 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 zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní 

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.  

 

K článku 2  Zákonný zástupca je povinný:  

 

 Oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole písomne alebo ústne, ak bude 

neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 5 po sebe nasledujúcich dní 

 Pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe dodatku 

č.4 VZN č.74/2008, o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca , a po úprave znie nasledovne:  

Za pobyt dieťaťa  v MŠ v zriadenej Mestom Čadca prispieva zákonný zástupca 

mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa:  

a) Vo veku od 2-3 rokov sumou 20,00 eur 

b) Vo veku od 3 rokov sumou 15,00 eur 

c) S trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca sumou 20,00eur 

d) V mesiacoch júl a august s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca sumou 

50,00eur 

 

K článku 2 v bode f) sa mení na : 

Celodenná strava vo výške stravného limitu: 

Z toho  Desiata: 0,30 eur 

            Obed:0,72 eur 

            Olovrant: 0,25 eur 

            Réžia: 3eurá 

VZN Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach 

školského stravovania sa mení a dopĺňa nasledovne: 

V § 2 „Výška príspevku“, písmeno b) sa dopĺňa ďalšia veta, ktorá znie nasledovne: 

- Deti MŠ a žiaci ZŠ, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a sú uvedení, resp. budú uvedení 

v oznámení z ÚPSVaR Čadca o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, nehradia režijné náklady vo výške 3 

eurá v MŠ (účinnosť od 15.júna 2016) 


