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PRÍLOHA Č.3 

 

 

 

 1.VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA  MŠ LÚČKY   ŠKOL.ROK   2020/2021 

 

 

ORGANIZÁCIA TRIED A VEKOVÉ ZLOŽENIE DETÍ 

 

Triedy MŠ Lúčky –   sú umiestnené v troch dvojposchodových pavilónoch, označené 

nasledovne : 

I.pavilón 

Prízemie :    Modrá kvetinka            5-6 roční 

Poschodie:  Červená kvetinka          3-4 roční 

 

II.pavilón: 

Prízemie:     Zelená kvetinka            5-6 roční   

Poschodie : Oranžová knetinka:       4-5 roční 

                     

III.pavilón: 

Prízemie:     Ružová kvetinka          4-5 roční 

Poschodie:   Žltá kvetinka                3-4 roční 

 

 

 

 PRÍCHOD DETÍ DO MŠ  

 

V čase  od 6.00 hod.  – do 07.00 hod. sa deti  schádzajú v pavilónoch I, II a III. na prízemí.   

O  07.00 hod.  si  každá p. učiteľka  odvedie deti do svojej triedy. / na poschodie/. 

O preberaní detí  je vedený písomný záznam, učiteľka preberajúca deti - učiteľka 

odovzdávajúca deti. 

Budova je sprístupnená rodičom : 06.00 – 08.15 

                                                       11.30 – 12.30 

                                                       14.30 – 16.00 

 



2 

 

ORGANIZÁCIA V JEDÁLNI 

 

Jedlo sa deťom podáva  v triedach. Jedlo - desiata, obed, olovrant sa podáva v troch  časových 

etapách. Za kvalitu a predpísané  množstvo stravy , hygienu , počty stravníkov a kultúru 

stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne . Za organizáciu  a výchovný proces v triedach 

počas jedla zodpovedá zástupkyňa riad. MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu 

základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom  uplatňujú 

individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka  nezvyšuje hlas, deti nenásilne usmerňuje, 

podľa želania rodičov ich dokŕmi. Nenúti však deti do jedla. 

Vždy jedna učiteľka vykonáva dozor , v triede 3-4 ročných aj poverený  prevádzkový 

zamestnanec MŠ. Pri stravovaní sa  dbá na kľud a ticho v jedálni. Deti 3- 4 ročné  a 4-5 ročné 

používajú pri jedle  lyžicu, postupne aj vidličku, deti 5-6 ročné používajú kompletný príbor. 

Deti odložia použité riady doprostred stola a dozor vykonávajúca učiteľka , alebo  

prevádzkový zamestnanec ich  odloží do kuchynky na triedach.  Zisťovanie počtu stravníkov 

vykonáva poverený zamestnanec ŠJ.  

Strava sa podáva stravníkom, ktorí  majú  na  určený mesiac  zaplatenú  stravu v súlade s 

normami a pokynmi pre ŠJ. 

Za dodržiavanie pitného režimu v triede je zodpovedná učiteľka a prevádzkový zamestnanec. 

 

 

 ORGANIZÁCIA V SPÁLNI 

 

Pred odpočinkom si deti umývajú ruky, ústa, prezlečú sa do pyžama.Pyžamo sa dáva na 

výmenu  rodičom každý týždeň v piatok.. 

Počas popoludňajšieho  odpočinku v spálni dbajú učiteľky na primerané oblečenie detí 

s použitím pyžama, v letných mesiacoch ľahší odev. Zabezpečujú pravidelné vetranie spálne, 

ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí učiteľky neodchádzajú, individuálne 

pristupujú k deťom , ktoré nepociťujú potrebu spánku. Pri obliekaní 3-4 roč.detí    pomáha 

poverený prevádzkový zamestnanec. Učiteľky v spolupráci s rodičmi vedú postupne deti 

k osvojovaniu si sebaobslužných návykov/ preloženie paplóna na lehátku oblečenie a 

,vyzlečenie pyžama/ 
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Po zápise detí do ZŠ skracujeme odpočinok od 12.30 – 13.30 hod. Čas od 13.30 do 14.30 hod. 

využívajú učiteľky na individuálnu predprípravu do 1. ročníka ZŠ, na prácu s pracovnými 

zošitmi,  na  iné aktivity, relaxačné a telovýchovné chvíľky a realizujú sa krúžkové aktivity. 

 

 

SPOLUPRÁCA S RODINOU 

 

Informácie o deťoch poskytujú učiteľky bez prítomnosti dieťaťa a bez prítomnosti iných 

rodičov. Stretnutie s rodičmi si dohodnú mimo čas priamej práce s deťmi. O toto stretnutie 

môže požiadať rodič učiteľku, v prípade nutnosti aj učiteľka rodiča. 

Drobné oznamy sú možné aj pri odovzdávaní alebo preberaní dieťaťa /napr. pôjde domov cez 

obed, prídu pre neho starí rodičia, zavolajte mi, ak mu nebude dobre, večer vracalo a pod./. 

Učiteľky sú povinné venovať sa deťom v triede, preto dlhšie rozhovory v tomto čase nie sú 

možné /z hľadiska vzdelávania, výchovy a bezpečnosti detí/. 

Na žiadosť rodičov poskytujú učiteľky aj odborné konzultácie týkajúce sa výchovy detí 

/takisto aj riaditeľka školy/. 

Ak majú rodičia otázky, prípadne výhrady k výchovným metódam, môžu sa obrátiť na triednu 

učiteľku, zástupkyňu  alebo riaditeľku školy. 

Častejšie konzultácie sú potrebné počas adaptačného obdobia. Učiteľky sa snažia zabezpečiť 

pocit istoty pre každé dieťa, preto obojstranné informácie v tomto období sú veľmi potrebné. 

Častejšie konzultácie sú potrebné aj pri deťoch s poruchami správania, prípadne s odloženou 

školskou dochádzkou. 

Po prevzatí dieťaťa z MŠ sa rodič zdržuje len minimálne  areáli MŠ, z dôvodu zvýšenej 

bezpečnosti za ostatné deti, ktoré ešte nie sú prevzaté rodičom.  

Konzultácie je dôležité písomne zaznamenať v knihe dochádzky detí. 
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2.VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA  MŠ  - EP  ul.J.Čabelku 4      škol.rok 2020/2021 

 

 

ORGANIZÁCIA TRIED A VEKOVÉ ZLOŽENIE DETÍ 

 

Triedy MŠ Lúčky – EP - J.Čabelku  sú umiestnené v jednoposchodovej budove, označené 

nasledovne : 

Prízemie :   Zajko           4-5 roční 

                   Tiger            3-4 roční 

                   Lev              5-6 roční   

 

Poschodie : Veverička    4-5  roční 

                    Lienka         5- 6  roční 

                    Slon            4-5  roční 

                    Rybky         5-6  roční  

 

 PRÍCHOD DETÍ DO MŠ  

 

V čase  od 06.00 – do 08.00 h 

 

Deti sa  schádzajú v „zberných triedach“ TIGER na prízemí a Veverička na poschodí.  O  

07.00 hod. si deti prevezme p.učiteľka do svojej triedy. Deti z triedy SLON prevezme 

p.učiteľka až o 07.30 hod. 

Po skončení odpoludňajšej priamej  práce   o 15.30 hod. sa deti z triedy SLON  spájajú do 

triedy VEVERIČKA  na poschodí. 

O preberaní detí  je vedený záznam, ktorý  je riadne  vždy podpísaný  učiteľkou, ktorá 

odovzdáva dieťa aj učiteľkou, ktorá si dieťa od učiteľky  preberá. 

Budova je sprístupnená rodičom : 06.00 – 08.15 

                                                      11.30 –  12.30 

                                                      14.30 – 16.00 
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ORGANIZÁCIA V JEDÁLNI 

 

Jedlo sa deťom podáva  v jedálni. Za kvalitu a predpísané  množstvo stravy , hygienu , počty 

stravníkov a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Za organizáciu  

a výchovný proces v jedálni zodpovedá zástupkyňa riad. MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti 

k osvojeniu základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom  

uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka  nezvyšuje hlas, deti nenásilne 

usmerňuje, podľa želania rodičov ich dokŕmi. Nenúti však deti do jedla. 

Vždy jedna učiteľka vykonáva dozor v triede 3 - 4 ročných a poverený prevádzkový 

zamestnanec MŠ. Pri stravovaní sa  dbá na kľud a ticho v jedálni.  

Deti 3 - 4 ročné  a 4 - 5 ročné používajú pri jedle  lyžicu, postupne aj vidličku, deti 5-6 ročné 

používajú kompletný príbor. 

Deti odložia použité riady doprostred stola a dozor vykonávajúca učiteľka , alebo  

prevádzkový zamestnanec ich  odloží do odkladacieho okienka v jedálni..  Zisťovanie počtu 

stravníkov vykonáva poverený zamestnanec ŠJ.  

Strava sa podáva stravníkom, ktorí  majú  na  určený mesiac  zaplatenú  stravu v súlade s 

normami a pokynmi pre ŠJ 

Za dodržiavanie pitného režimu v triede je zodpovedná učiteľka a prevádzkový zamestnanec. 

 

 

 ORGANIZÁCIA V SPÁLNI 

Pred odpočinkom si deti umývajú ruky, ústa, prezlečú sa do pyžama.Pyžamo sa dáva na 

výmenu  rodičom každý týždeň v piatok. 

Počas popoludňajšieho  odpočinku v spálni dbajú učiteľky na primerané oblečenie detí 

s použitím pyžama, v letných mesiacoch ľahší odev. Zabezpečujú pravidelné vetranie spálne, 

ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí učiteľky neodchádzajú, individuálne 

pristupujú k deťom , ktoré nepociťujú potrebu spánku. Každé dieťa má vlastné 

povlečenie,vankúš a paplón, ktoré sú majetkom MŠ. Pri obliekaní 3-4-detí  pomáha 

prevádzkový zamestnanec. Učiteľky v spolupráci s rodičmi vedú postupne deti k osvojovaniu 

si sebaobslužných návykov/ preloženie paplóna na lehátku, oblečenie a vyzlečenie pyžama/ 
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Po zápise detí do ZŠ skracujeme odpočinok od 12.30 hod.– 13.30 hod. Čas od 13.30 hod. Do 

14.30 hod. využívajú učiteľky na individuálnu predprípravu do 1. ročníka ZŠ, na prácu s 

pracovnými zošitmi,  na  iné aktivity, relaxačné a telovýchovné chvíľky a realizujú sa 

krúžkové aktivity. 

 

SPOLUPRÁCA S RODINOU 

 

Informácie o deťoch poskytujú učiteľky bez prítomnosti dieťaťa a bez prítomnosti iných 

rodičov. Stretnutie s rodičmi si dohodnú mimo čas priamej práce s deťmi. O toto stretnutie 

môže požiadať rodič učiteľku, v prípade nutnosti aj učiteľka rodiča. 

Krátke informácie sú možné aj pri odovzdávaní alebo preberaní dieťaťa . Učiteľky sú povinné 

venovať sa deťom v triede, preto dlhšie konzultácie v tomto čase nie sú možné /z hľadiska 

vzdelávania, výchovy a bezpečnosti detí/. 

Na žiadosť rodičov poskytujú učiteľky aj odborné konzultácie týkajúce sa výchovy detí 

/takisto aj riaditeľka školy/. 

Ak majú rodičia otázky, prípadne výhrady k výchovným metódam, môžu sa obrátiť na 

vyučujúce učiteľky, ne zástupkyňu  alebo na riaditeľku školy. 

Častejšie konzultácie sú potrebné počas adaptačného obdobia. Učiteľky sa snažia zabezpečiť 

pocit istoty pre každé dieťa, preto obojstranné informácie v tomto období sú veľmi potrebné. 

Častejšie konzultácie sú potrebné aj pri deťoch s poruchami správania , prípadne s odloženou 

školskou dochádzkou.Konzultácie je dôležité písomne zaznamenať v knihe dochádzky 

detí. 

 

Po prevzatí dieťaťa z MŠ sa rodič zdržuje len minimálne  areáli MŠ, z dôvodu zvýšenej 

bezpečnosti za ostatné deti, ktoré ešte nie sú prevzaté rodičom. 


