Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377

Dodatok č.1
k ŠKOLSKÉMU PORIADKU ZŠ s MŠ JÁNA SMREKA
MELČICE-LIESKOVÉ 377 pre materskú školu

Vypracovala : Mgr. Daša Fabianová
Prerokovaný pedagogickou radou: 18.02.2019

Z dôvodu účinnosti novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka a Dodatku k oznámeniu o určení výšky nákladov na nákup
potravín od 01.01.2019 sa upravujú podmienky zabezpečujúce stravovanie dieťaťa v MŠ. V bode 3.2.
Dochádzka a stravovanie detí v materskej škole sa znenie Školského poriadku ZŠ s MŠ MelčiceLieskové 377 – pre materskú školu mení takto:

3.2

Dochádzka a stravovanie detí v materskej škole

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla do
16.30 hod. Pobyt dieťaťa v materskej škole je poldenný alebo celodenný.
Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič so ZRŠ pre MŠ alebo triednym
učiteľom materskej školy. Po dohode s učiteľkami je vo výnimočných prípadoch (napr.
návšteva lekára) možné priviesť dieťa do MŠ i neskôr alebo prevziať ho zo zariadenia skôr.
V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob
stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí (napr. aby neobmedzil pobyt detí
vonku a pod.).
Pedagogický zamestnanec po vykonaní ranného filtra môže odmietnuť prevzatie dieťaťa
ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa
ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním
poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu.
Spôsob vykonávania ranného filtra:
Pedagogický zamestnanec pri rannom prijímaní dieťaťa zisťuje, či dané dieťa
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia napr. nádcha, kašeľ, vyrážky a pod. V prípade, že
nejaký príznak objaví, je povinný informovať rodiča, resp. osobu, ktorá dieťa ráno do MŠ
priviedla, že dieťa nemôže prijať, pretože má podozrenie na akútne ochorenie. Taktiež
popoludní pri odchode domov informuje rodiča o prípadnej zmene zdravotného stavu dieťa
počas dňa. Táto skutočnosť bude písomne zaznamenaná do zošita ranného filtra, podpísaná
pedagogickým zamestnancom a rodičom resp. osobou, ktoré dieťa privedie/vyzdvihne z MŠ.
Nakoľko pedagogický zamestnanec v MŠ nie je zdravotníckym pracovníkom, nie je ani
odborne spôsobilý posúdiť, či toto dieťa je schopné pobytu v MŠ ( s ohľadom na ďalšie deti
a zamestnancov, ktorí by mohli byť nakazení), informuje rodiča, že dané dieťa prijme až na
základe vyjadrenia ošetrujúca lekára.
Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa triednej učiteľke
potvrdenie od lekára. (§144 ods.10 školského zákona č. 245/2008 Z.z.)

V prípade, že dieťa nie je choré a bude neprítomné v MŠ na základe rozhodnutia
zákonného zástupcu (napr. z dôvodu pobytu u babky, dovolenka...) viac ako tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, zákonný zástupca túto skutočnosť vopred oznámi v MŠ a po
návrate dieťaťa predloží na predpísanom tlačive „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.
Zákonný zástupca je povinný prihlasovať a odhlasovať dieťa zo stravy, inak platí stravu
v plnej miere. Na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom (1,20 €) má nárok dieťa
navštevujúce posledný ročník predprimárneho vzdelávania, ktoré sa zúčastnilo výchovnovzdelávacieho procesu. Povinnosťou zákonného zástupcu je dieťa zo stravy deň vopred
odhlásiť. Ak si rodič nesplní svoju povinnosť a včas neodhlási dieťa zo stravy, bude mu
účtovaná hodnota celodennej stravy vo výške 1,26 €. Odhlasovať dieťa je možné iba v školskej
jedálni na tel. čísle 032/64 902 84 deň vopred do 14.30 hod., výnimočne do 07.00 hod. ráno.
Neprítomnosť dieťaťa je rodič povinný aj oznámiť triednemu učiteľovi. V prípade, že zákonný
zástupca neodhlási dieťa včas zo stravy, môže si obed iba v prvý deň prevziať do vlastného
obedára v čase od 12.00 do 13.00 vo výdajni stravy v ZŠ.
Diétne stravovanie detí s potravinovou alergiou
Podľa § 140 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. §3 ods.5 písm. d) o zariadení školského stravovania je
možné zabezpečiť diétne stravovanie pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr
pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva. Naša materská škola diétne stravovanie
neposkytuje, ale diétne stravovanie je možné dieťaťu zabezpečiť individuálnym donášaním
stravy rodičom, pričom rodič preberá plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy.
Diétne stravovanie si rodič individuálne dohodne so ZRŠ pre MŠ a vedúcou ŠJ, pričom predloží
ZRŠ pre MŠ potvrdenie od lekára o konkrétnej potravinovej alergii.
Podmienky, ktoré musia byť splnené pri donáške stravy:
 hotový diétny pokrm v uzavretých podpísaných umývateľných nádobách vo vhodnej
prepravnej taške dodá rodič dieťaťa v deň jeho konzumácie,
 donesený pokrm rodič odloží na dohodnuté miesto a prevádzkový zamestnanec ho
uskladní vo vyčlenenej časti chladničky,
 hotové diétne jedlo sa bude zohrievať v mikrovlnnej rúre,
 v záujme krížovej kontaminácie bude nádoby umývať rodič.

Tento dodatok ku Školskému poriadku ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové 377 – pre materskú školu:
a) bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 18.02.20019
b) bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy dňa 25.02.2019
c) nadobúda platnosť od 01.03.2019.

Mgr. Róbert Košťál
riaditeľ školy

