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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

Organizačný poriadok Materskej školy, Ulica 1. mája 1227 vo Vranove nad Topľou (ďalej len 

OP) je základným vnútorným predpisom MŠ. Je záväzný pre všetkých zamestnancov školy. 

 

 

Čl. 1 
 

Charakteristika školy 
 

 Materská škola, Ulica 1. mája 1227 vo Vranove nad Topľou (ďalej len MŠ) je 

osemtriednou MŠ poskytujúcou celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, 

deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným 

odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom s individuálnou integráciou. 

 
Ciele MŠ: 
 
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v 

základnej škole a na život v spoločnosti. 

 
Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú: 
- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi 

i s dospelými, 

- uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie, 

- podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, 

- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, 

- sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, 

aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie, 

- umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania, 

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí, 

- identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im 

podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami, 

- zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, 

- zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, 



- získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí 

a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí. 

 

 
Čl. 2 

 
Poradné orgány školy a ich riadenie 

 
 Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada a metodické združenie. Členmi 

týchto orgánov sú všetci pedagogickí zamestnanci MŠ. 

 Vedením metodického združenia je riaditeľom poverený odborne zdatný učiteľ, ktorý 

každoročne na začiatku školského roka predkladá riaditeľovi na schválenie ročný plán 

činnosti metodického združenia a na konci školského roka správu o činnosti. 

 

 

Čl. 3 
 

Všeobecné vymedzenia práv, povinností a zodpovedností 
 

1. Rozsah povinností, práv a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných 

všeobecných právnych predpisov, z pracovného poriadku školy, z vnútorných organizačných 

a riadiacich aktov, z funkčného zaradenia zamestnancov, ich pracovnej náplne a z príkazov a 

pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej 

náplne zamestnancov.  

2. Základné povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov sú vymedzené v školskom 

a prevádzkovom poriadku školy.  

3. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. 

Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno–právnych 

vzťahov a z funkcie, ktorou boli poverení v organizácií. 

 
Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti :  
 plniť príkazy priameho nadriadeného,  

 využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,  

 dodržiavať pracovný čas,  

 dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, 

 ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho 

pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,  



 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie 

príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť 

vyššiemu nadriadenému.  

 
Každý zamestnanec má právo:  
 na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,  

 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,  

 požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre 

bezpečnú prácu,  

 dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,  

 oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, 

bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním 

vykonávanej.  

 
Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovednosti, ktoré boli uvedené 
v predchádzajúcom bode aj tieto práva a povinností:  
 poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činností 

vlastnej funkcie,  

 priebežne oboznamovať podriadených zamestnancov s predpismi a úlohami, ktoré sa 

dotýkajú ich činnosti, prerokúvať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a 

sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,  

 vydávať príkazy podriadeným zamestnancom,  

 zastaviť prácu na zverenom úseku pracoviska, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo 

ohroziť život alebo zdravie zamestnancov, detí, prípadne majetok školy,  

 uplatňovať zásady odmeňovania za prácu podľa platných predpisov na odmeňovanie, 

 dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, 

 ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho 

pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,  

 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie 

príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť 

vyššiemu nadriadenému.  

 
Riaditeľ materskej školy vykonáva štátnu správu v súlade s § 5 ods. 2 Zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 
 
Zodpovedá za: 
 dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 



 vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

 vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 

 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy alebo školského zariadenia, 

 každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

 úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia, 

 efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy 

alebo školského zariadenia, 

 riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského 

zariadenia. 

 
Riadi a kontroluje: 
a) všetkých ostatných vedúcich zamestnancov, činnosť poradných orgánov a komisií, 

b) všetku písomnú agendu školy. 

 

Predkladá: 
 v rámci svojej pôsobnosti zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie 

náležitosti uvedené v § 5, ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Hodnotí a pri hodnotení využíva: 
 interné kritériá na hodnotenie a oceňovanie zamestnancov. 
 
Udeľuje a navrhuje: 
 pochvaly a ocenenia vo vnútroorganizačných pomeroch, navrhuje ich udelenie 

nadriadeným orgánom. 

 
 

Čl. 4 
 

Zastupovanie 
 

Riaditeľa MŠ v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca riaditeľa školy v rámci 

rozsahu jemu daných práv a povinností. Na základe poverenia riaditeľa MŠ ho môže v čase 

jeho neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec alebo iný ním 



poverený zamestnanec v rámci jemu danej pôsobnosti. Poverenie musí byť urobené písomne 

a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. 

Pri odvolaní riaditeľa školy poverí zriaďovateľ pedagogického zamestnanca MŠ jej vedením 

do vymenovania nového riaditeľa školy v zmysle zákona č. 596/2003 § 3, odst. 10. 

 

 

II. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATERSKEJ ŠKOLY 
 

1. Riadenie školy 
Riaditeľka materskej školy:   Mgr. Helena Vasiľová 

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Eva Kudziová 

Vedúca školskej jedálne:  Jana Tarčinská 

Vedúca metodického združenia: Mgr. Jana Boháčová 

2. Identifikačné údaje školy 
Názov školy:  Materská škola, Ulica 1. mája 1227 

Zriaďovateľ školy: Mesto Vranov nad Topľou 

Adresa zriaďovateľa: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou 

IČO:   00332933 

Adresa školy: Materská škola, Ulica 1. mája 1227,  

093 01 Vranov nad Topľou 

Telefónne číslo MŠ: 057/ 44 213 71 

E-mail:   mssidlisko2@mail.t-com.sk 

http:   www.msdvojka.sk 

 

3. Druh školy 
 Materská škola je osemtriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo 

veku od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom 

s individuálnou integráciou v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. Materská škola poskytuje 

deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. 

 
4. Triedy 
 Riaditeľ určí pre každú triedu triedneho učiteľa, ktorý zodpovedá za vedenie a správnosť 

pedagogickej dokumentácie v triede v danom školskom roku.  

Do jednotlivých tried sa deti zaraďujú spravidla podľa veku, ich maximálny počet môže byť 

zvýšený o tri deti, ak sú dodržané hygienické požiadavky takto: 



Trieda pre deti od 3 - 4 rokov, maximálny počet detí 20 a 2 učiteľky 

Trieda pre deti od 4 – 5 rokov, maximálny počet detí 21 a 2 učiteľky 

Trieda pre deti od 5 – 6 rokov, maximálny počet detí 22 a 2 učiteľky 

Trieda pre deti od 3 – 6 rokov, maximálny počet detí 21 a 2 učiteľky 

 

V triede, kde pracuje riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky je na vykrývanie úväzku tretia 

učiteľka. Ak v triede, kde sú deti do 3 rokov je viac ako 10 detí, pracujú tu striedavo 3 

učiteľky. 

 
5.  Denný poriadok 
 
6,30 hod. – 9,00 hod. Otvorenie prevádzky, 

- schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, 
- zdravotné cvičenie, 

9,00 hod. - 9,30 hod. - činnosti spojené so  životosprávou (hygiena, desiata), 
 

9,30 hod. - 11,30 hod. - dopoludňajšie vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, 
11,30 hod. - 14,30 hod. - činnosti spojené so  životosprávou  (hygiena, obed, príprava 

na odpočinok, odpočinok) 
14,30hod. - 15,00 hod. - činnosti spojené so  životosprávou (hygiena, olovrant), 
15,00hod. – 16,30 hod.  - popoludňajšie vzdelávacie aktivity, 

- krúžkové činnosti, 
- hry a činnosti podľa výberu detí 

 
  Tento denný poriadok je univerzálny, časovo je mierne upravený v každej vekovej 

skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií MŠ sa zmení aj tento organizačný 

poriadok. Pravidelnú aktualizáciu organizačného poriadku zabezpečí riaditeľ školy. 

 

Týmto organizačným poriadkom sa ruší organizačný poriadok zo dňa 01. 09. 2018. 
 
Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019. 
 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou, dňa 30. 08. 2019   ---------------------------------------- 

        Mgr. Helena Vasiľová, riad. MŠ 


