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1. Identifikačné údaje 

 

Názov zariadenia : Materská škola 

Adresa školy: Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa   PSČ 981 01 

Kontakt:    tel. 047 542 33 07      email: msnr@hnusta.sk 

Zriaďovateľ: Mesto Hnúšťa 

IČO: 318 744 

Štatutárny orgán: primátor mesta Hnúšťa 

Zástupca štatutárneho orgánu: riaditeľka MŠ 

 

Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov : 135 

Materská škola je účelová budova pavilónového typu, ktorej vlastníkom je Mesto Hnúšťa. 

Budova bola postavená v roku 1977 ako spoločné zariadenie Jasle –Materská škola 

s kapacitou 35 + 120 detí. 

Pre pobyt detí ma MŠ nasledovné priestory : 

Prízemie tvorí: 

 Hospodársky pavilón: - riaditeľňa 

- miestnosť vedúcej ŠJ – hospodárky 

-  kuchyňa a sklady potravín 

-  práčovňa 

-  miestnosť pre prevádzkových zamestnancov 

-  zariadenie osobnej hygieny pre zamestnancov MŠ 

 tri triedy s príslušnými priestormi ( šatne a zariadenia osobnej hygieny )   

 vonkajší sklad náradia a hračiek do piesku 

 školská záhrada s 3 pieskoviskami,  s rozlohou 3 715 m
2
 

mailto:msnr@hnusta.sk


Poschodia tvoria : 

 tri triedy s príslušnými priestormi ( šatne a zariadenia osobnej hygieny )   

Každá trieda je vybavená vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou ( 6 x WC, 

kúpeľňa, spolu 24 umývadiel a 26 WC, trieda č. 1 má 1 malú vaničku) 

 

Triedy s najvyšším možným počtom detí  a rozlohou podľa projektovej dokumentácie : 

 

tried

a 

Poč

et 

detí  

Herňa m
2
 Spálňa  m

2
 Umyvárka +WC poznámka 

1 18 54,00 39,015 13,30 Spálňa predelená nábytkom 

2 22 66,00 41,055 13,12 Spálňa predelená nábytkom 

3 22 66,00 28,47 14,45 Spálňa predelená nábytkom 

4 24 72,00 24,47 14,45 Spálňa predelená nábytkom 

5 24 72,00 22,65 14,45 Spálňa predelená nábytkom 

6 25 75,00 24.22 14,45 Spálňa predelená nábytkom 

Poznámka : MŠ navštevuje 10% detí s poldennou dochádzkou, lehátka sa v prípade 

potreby rozkladajú aj v herni. 

 

2. Organizácia režimu dňa a výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných 

foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu 

dieťaťa predprimárneho veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 16.30 hod. Denný poriadok pre 2–6 ročné deti je 

nasledovný: 

06.30 – 09.00 hod Schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti podľa záujmu detí, 

edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena 

09.00 - 09.15 0 hod Desiata 

09.15 -  11.30 hod Edukačné aktivity, pobyt vonku – hry v školskej záhrade,  

vychádzky do okolia MŠ, do prírody, hygiena  - 2- 4 roč. deti 

09.15 -  11.40 hod Edukačné aktivity, pobyt vonku – hry v školskej záhrade,  

vychádzky do okolia MŠ, do prírody, hygiena  - 4-6  roč. deti 

11.30 - 12.00 hod. Obed   3-4 ročné deti 

11.40 – 12.10 hod Obed  4 -6 ročné deti 

12.00 – 14.30 hod 

 

hygiena, príprava na spánok spojená s čítaním rozprávok, spevom, 

počúvaním hudby, spánok,   hygiena, 2-4 ročné deti 

12.10 – 14.30 hod hygiena, príprava na odpočinok spojená s čítaním rozprávok, 



spevom, počúvaním hudby, odpočinok,  hygiena 4 - 6 ročné deti,  

14.30 – 15.00 hod Olovrant 

15.00 – 16.30 hod Edukačné aktivity, hry a hrové činnosti podľa záujmu detí,       hry 

v  školskej záhrade 

Ranné preberanie detí zabezpečuje pedagogický zamestnanec v šatni zariadenia za 

prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla. Prijíma len deti, 

u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistil známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom 

filtri zistia príznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od 

ošetrujúceho lekára. Učiteľka vedie evidenciu ranného filtra v zavedenom zošite na každej 

triede. 

Ak dieťa chýbalo v zariadení 5 dní, musí rodič predložiť písomné prehlásenie o 

bezinfekčnosti nie staršie ako jeden deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo 

mu nariadené karanténne opatrenie. Po prijatí dieťaťa do zariadenia je mu umožnené podľa 

individuálnej potreby dospávať alebo sa hrať podľa individuálnej potreby a v súlade 

s denným poriadkom. Pred popoludňajším odpočinkom  v spálni dbá nepedagogický 

zamestnanec na správne rozloženie ležadiel, na čistotu posteľnej bielizne a osobnej bielizne 

detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne v čase od 10.30 do 11.00 hod. vetraním cez 

veľké okná, počas spánku detí privetrávaním a nepriamo cez dennú miestnosť v zimných 

mesiacoch, v letných mesiacoch sa spí pri otvorených oknách. Teplota spálne sa sleduje na 

nástennom teplomere. 

Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad osobnej čistoty individuálne, podľa potreby. 

Pravidelne sa osobná hygiena uskutočňuje pred jedlom, po pobyte vonku a po 

popoludňajšom odpočinku. Po jedle sú deti vedené pod odborným dohľadom 

pedagogického zamestnanca k správnemu spôsobu umývania zubov a ostatných návykov 

stomatohygieny. Sú vedené aj k pravidelnému spôsobu otužovania vodou a vzduchom 

podľa spracovaného postupu otužovania. 

V rámci denného poriadku je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku. Za jeho 

dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý má službu, tento zodpovedá 

aj za bezpečnosť detí. Okrem pobytu vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi 

jednotlivými činnosťami a každý deň sú realizované pohybové a relaxačné  cvičenia vo 

vyvetranej herni, ktoré napomáhajú deťom vytvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť 

z pohybu.  

 

3. Opatrenia pri prejavoch akútneho a parazitárneho ochorenia počas 

pobytu v zariadení 
 

  Ak sa u dieťa počas dňa prejavia príznaky akútneho ochorenia je povinnosťou     

pedagogického zamestnanca dieťa umiestniť v izolačnej miestnosti, zabezpečiť nad ním     

dohľad a bez  meškania informovať zákonného zástupcu dieťaťa. 

Ak učiteľ zistí, že sú v škole  vši, je jeho povinnosťou oznámiť to rodičom, ktorí zoberú  

z MŠ osobnú a posteľnú bielizeň detí  a zodpovedajú za vykonanie potrebných účinných 

opatrení k ich dezinfekcii a k odvšivaveniu detí.  

 Upratovačky v MŠ postriekajú biolitom  lehátka, matrace, žinenky, dôkladne ich  

vyvetrajú, vystavia ich na slnko a minimálne 3-4 dni ich nepoužívajú. Hrebene a kefy na 

vlasy ošetria Biolitom, alebo namočia do roztoku s obsahom chlóru  /Savo /. 



 

4. Stravovanie detí 

 

Stravovanie detí je zabezpečené zo Školskej jedálne pri Materskej škole Nábrežie Rimavy 

447, v súlade s denným poriadkom. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy a za pitný 

režim detí zodpovedá vedúca školského stravovania. Strava sa vydáva v jednotlivých 

triedach podľa predpísaného harmonogramu. Prvým sa podáva strava deťom najmladším 

a posledným najstarším za pomoci pracovníkov školského stravovania. Deti sú vedené 

k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Do jedálneho lístka sú vpisované 

energetické a nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov 

vyvesený pri šatniach detí na prízemí. Na pitný režim sú zabezpečené nápoje – pitná voda, 

čaj. Za ponuku je zodpovedný pedagogický zamestnanec. 

 

5. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody 

 

 Materská škola je zásobovaná v dostatočnom množstve vodou z verejného vodovodu. Na 

jedno dieťa a deň pripadá najmenej 60 litrov vody, čo je možné dokladovať spotrebou pitnej 

vody v zariadení podľa merača. Teplá voda sa dodáva centrálne a pre deti je dostupná len 

cez miešaciu batériu, ktorú obsluhuje pedagogický personál.  Namiešaná voda nepresahuje 

teplotu 45
o 
C.  Kontrola kvality vody sa nezabezpečuje. 

 

6. Čistota a údržba priestorov materskej školy 

 

Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách 

odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode a ktoré nie sú zaradené medzi 

nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky. Za nákup správnych 

čistiacich prostriedkov zodpovedá zástupkyňa riaditeľky materskej školy. Pri upratovaní sa 

používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, ktoré sú farebne a kvalitou 

rozlíšené podľa potreby užívania. 

 Žltá farba -  čistenie nábytku, stolov a hračiek 

 Modrá farba – upratovanie WC 

 Biela farba – umývanie a dezinfekcia podláh, stien, dverí 

Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich 

potrieb mimo dosahu detí a za ich uloženie zodpovedá upratovačka. Použité pomôcky na 

upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti. Pri umývaní podláh 

a plôch sa používajú dve vedrá, v jednom sa handra namáča buď do čistiaceho , alebo 

dezinfekčného roztoku a do druhého sa žmýka. 

 

Frekvencia upratovania  

 

Denne Upratujú sa na vlhko s použitím čistiacich prostriedkov 3- krát podlahy 



tried, šatní, chodieb. Vysávajú sa koberce, utierajú sa na vlhko detské 

kútiky, radiátory, kľučky dvier. S použitím dezinfekčného prostriedku sa 

denne umývajú umyvárne, WC, šatne po ich dôkladnom mechanickom 

očistení. Vynášajú sa odpadky a odpadkové koše sa umývajú. 

Týždenne Umývajú sa obklady, poháre, hrebene, hračky. Menia sa uteráky 

a pyžamká detí. 

Dvojtýždenne Jedenkrát za 14 dní sa vymieňa posteľná bielizeň. 

Mesačne 

 

Čistia sa koberce mokrou cestou, perú sa textilné hračky, vysávajú sa 

matrace.  

Štvrťročne Perú sa záclony, závesy, čistia sa žalúzie. 

Polročne Ošetruje a leští sa nábytok, umývajú sa okná a svietidlá.  

 

Na dezinfekciu zariadení sa používajú chemické dezinfekčné látky na báze chlóru, ich 

príprava a aplikácia sa vykonáva podľa návodu výrobcu. Dezinfekcia sa vykonáva vždy po 

dôkladnom mechanickom očistení na vlhko. Za dodržiavanie čistoty podľa harmonogramu 

zodpovedá riaditeľka zástupkyňa  materskej školy. 

 

7. Starostlivosť o vonkajšie priestory detského ihriska a pozemku     

materskej školy 

 

Pozemok materskej školy je oplotený ,  nachádzajú sa tu 3 pieskoviská, preliezky 

a hojdačky, altánky. Nachádzajú sa tu stromy  a kríky. Upratovačky zodpovedajú za 

pravidelné čistenie, prekopávanie, prehrabanie a polievanie pieskoviska jedenkrát za dva 

týždne. Riaditeľka zodpovedá za výmenu piesku v pieskovisku podľa potreby jedenkrát 

ročne, vedie evidenciu o čistení pieskovisk apodľa vyhlášky 521. Pieskovisko je mimo 

pobytu detí zabezpečené tak, aby nedochádzalo k jeho znečisteniu najmä zvieratami – je 

prekryté krycou plachtou. Hracie a športové plochy  počas sezóny pravidelne čistia, 

polievajú pitnou vodou upratovačky 1 x za dva týždne. Zatrávnené plochy kosia pravidelne 

podľa potreby minimálne jedenkrát za mesiac pracovníci Technických služieb mesta 

Hnúšťa. Počas prerušenia prevádzky, ale aj podľa potreby je v spolupráci s rodičmi 

zabezpečená údržba zariadení detského ihriska. V zimnom období je za odhŕňanie snehu z 

prístupového chodníka do záhrady zodpovedný zamestnanec prijatý na aktivačné práce.  

 

Frekvencia údržby školských dvorov 

 

Denne Pozametať  chodníky, v letných mesiacoch, apríl - september, 

prehrabať a prekopať pieskoviská, popolievať ich pitnou vodou 

Mesačne Kosenie celej záhrady 

Sezónne Kontrola kvality piesku 

Ročne Výmena piesku v pieskovisku 

 

 

 



8. Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou, frekvencia jej 

výmeny 

 
Týždenne sa zabezpečuje výmena  pyžamiek prostredníctvom rodičov, za kontrolu 

zodpovedajú triedne učiteľky. Týždenne sa vymieňajú detské uteráky a posteľná bielizeň 

raz za 14 dní. Pranie uterákov a posteľnej bielizne zabezpečujú rodičia. 

9. Zneškodnenie tuhého odpadu 

 
Odpady z miestností materskej školy vynášajú upratovačky do odpadovej nádoby, ktorá je 

umiestnená na vonkajšom stanovišti. Po vyprázdnení sa smetné nádoby umývajú a následne 

dezinfikujú podľa uvedeného návodu. Vyprázdňovanie vonkajšej odpadovej  nádoby 

zabezpečujú  Mestské služby 2x týždenne. 

 

 

10. Pokyny pre zamestnancov materskej školy 

 
Sú spracované samostatne a s ohľadom na zabezpečenie trvalého dozoru nad deťmi. Tvoria 

prílohu PP.  

Na základe zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. v  MŠ platí generálny zákaz fajčenia v celom 

objekte Materskej školy a školského dvora – objekt MŠ je označený.                    

 

 

11. Pokyny pre návštevníkov 

 
Do materskej školy môže vstúpiť len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa , tomuto je dieťa 

aj odovzdané. Pohyb cudzích osôb v materskej škole je vždy len so súhlasom riaditeľky  

a v sprievode zamestnancov materskej školy. 

 

 

12. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií, vrátane 

telefónnych čísiel tiesňových volaní a zoznamu najdôležitejších inštitúcií. 

 

 
V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za materskú školu poverená 

kontaktná osoba : Eva Šuleková 

 

Prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so sídlom 

v Rimavskej Sobote  zabezpečujú potrebné aktivity : informovať rodičov, spolupráca 

s lekármi primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej 

dezinfekcie a iné. V prípade iných mimoriadnych udalostí je zodpovednou a kontaktnou 

osobou riaditeľka materskej školy. 

 

Telefónne čísla tiesňových volaní   

 

Rýchla lekárska pomoc 112/155 

Požiarna služba 150 

Polícia 158 

Zdravotníctvo - pohotovosť 542 23 44 



Nemocnica spojovateľka 542 34 41 

Plynárne – poruchová linka 0850 111 727 

Vodárne 0850 111 234 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota 563 13 94, 563 11 21 

Mestský úrad  542 32 51 

Okresný úrad - Odbor CO obyvateľstva 562 10 72 

Zamestnancom MŠ zabezpečuje zdravotnú službu Revúcka medicínsko - humanitná 

nezisková organizácia Nemocnica s poliklinikou Revúca. 

 

 

 

 

 

 

 

V Hnúšti  01.09.2014                                           ....................................................... 

         Mgr. Tokárová Beata 

                   riaditeľka materskej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dodadok č.1 k prevádzkovému poriadku MŠ NR Hnúšťa na školský rok 2014/2015 

 

 

Na základe novely školského zákona zákonom č. 324/2012 Z. z. ods. 10a a11 § 28 

školského zákona riaditeľstvo MŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa so súhlasom Rady školy 

vydáva dodatok k prevádzkovému poriadku týkajúci sanavyšovania počtu detí v triedach 

z dôvodu zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie  

v materskej škole. 

 

Počty detí sa navyšujú nasledovne: 

 

Trieda č.3 – deti 3 - 4 ročné:    22 detí  ( navýšené o  2 deti) 

Trieda č.4 – deti 4 -  5 ročné:   22 detí   ( navýšené o  1 dieťa) 

Trieda č.5. - deti 5 – 6 ročné:   24 detí   ( navýšené o  2 deti ) 

Trieda č.6  - deti 5 – 6 ročné:   24 detí   ( navýšené o  2 deti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis predsedu Rady školy:                                                                Mgr. Tokárová beata 

 

…..........................................                                                                     riaditeľka MŠ 

                                         

                                                                                                          …..................................... 

 

 

V Hnúšti dňa: 01.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Materská škola Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdtavotníctva 

ul. Sama Tomášika 14 

979 01 Rimavská Sobota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vec: Žiadosť o zmenu identifikačných údajov v Prevádzkovom poriadku MŠ 

 

 

Riaditeľstvo Materskej školy Nábrežie Rimavy  Hnúšťa Vás žiada o zmenu identifikačných  

údajov v Prevádzkovom poriadku Materskej školy zo dňa 31.03.2009, ktorými sa zmenila 

riaditeľka Materskej školy nasledovne: riaditeľkou sa stala Mgr. Tokárová Beata, pani  

Terézia Berčíková odišla na dôchodok. Zmeny nadobudli platnosť k 01.09.2014. 

 

Ostatné naléžitosti Prevádzkového poriadku sa nemenili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hnúšti: 24.11.2014                                                   Mgr. Tokárová Beata 

                                                                                          riaditeľka MŠ 


