Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov
s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami SMŠ

Výchova a vzdelávanie (edukácia) v SMŠ sa uplatňuje na princípoch humánneho prístupu
k deťom. Súčasťou života školy a edukácie je rešpektovanie nasledovných práv dieťaťa:
1. Právo na zachovanie vlastnej identity.
2. Právo ne slobodné vyjadrovanie svojich názorov, ktoré sa majú brať do úvahy vo
všetkých záležitostiach dotýkajúcich sa dieťaťa priamo i nepriamo.
3. Právo na vyjadrovať svoje názory, právo na informácie a právo prijímať a rozširovať
svoje myšlienky a informácie bez ohľadu na hranice v myslení a na podporu svojho
myslenia v súlade s vlastnými rozvíjajúcimi sa schopnosťami.
4. Právo na slobodné stretávanie sa s inými deťmi podľa vlastného výberu a slobodné
vytváranie zoskupení detí (hrové skupiny, záujmové skupiny).
5. Právo na ochranu pred zasahovaním do svojho súkromia, rodiny, domova
a korešpondencie a právo na ochranu cti a povesti.
6. Právo na voľný čas, rekreáciu a kultúrnu činnosť; právo na slobodnú účasť v hre,
v kultúrnom živote a umeleckej činnosti.
7. Právo na zabezpečenie špeciálnych potrieb, špeciálnej edukácie a profesijnej prípravy
podľa špecifických potrieb a osobitostí každého dieťaťa.
8. Právo na ochranu pred krutým zaobchádzaním, trestaním, využívaním, zneužívaním
a vykorisťovaním.
Dieťa má právo na:
 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
 čiastočnú úhradu školného pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky,
 vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný
stav
 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu,
 na slobodnú voľbu záujmových aktivít a krúžkov v súlade so svojimi možnosťami,
záujmami
 na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím
špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov
o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie
a stravovanie v SMŠ za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné:
 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,
 dodržiavať školský poriadok školy,
 chrániť pred poškodením majetok SMŠ, ktorý škola využíva na výchovu a
vzdelávanie,
 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní.
Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa:

Zákonný zástupca dieťaťa má právo vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje
výchovu a vzdelávanie

zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a

záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo
na slobodnú voľbu školy uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v SMŠ poskytovali deťom informácie a
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 oboznámiť sa s školským vzdelávacím programom materskej školy a školským
poriadkom,
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
a poskytovanie konzultácií týkajúcich sa svojho dieťaťa s učiteľkami a vedúcim
zamestnancom SMŠ,
 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase vedúceho
zamestnanca SMŠ,
 prispievať svojimi návrhmi na obohatenie programu SMŠ,
 vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom svojich
zástupcov,
 zapojiť sa do aktivít SMŠ a obhajovať záujmy a potreby detí,
 poskytovanie informácií o aktivitách (škola v prírode, výlety, exkurzie, ozdravné
a športové aktivity, záujmové krúžky a ďalšie aktivity) s poukázaním na výhody,
riziká navrhovaného postupu,
 písomne požiadať o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu
choroby dieťaťa, návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo z iných preukázateľných
rodinných dôvodov,

 na ochranu osobných údajov dieťaťa a informácií, ktoré sa týkajú osobného alebo
rodinného života v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 vytvoriť podmienky na predprimárne vzdelávanie svojho dieťaťa,
 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho

dieťaťa určené

školským poriadkom,
 privádzať dieťa do SMŠ spravidla v čase do 8:30 alebo podľa dohody s vedúcim
zamestnancom SMŠ a triednou učiteľkou (podľa formy predprimárneho vzdelávania,
podľa formy adaptačného programu/plánu),
 neobmedzovať a nenarúšať priebeh aktivít ostatných detí príchodom

dieťaťa

v priebehu dňa (s výnimkou dohody s učiteľkami príslušnej triedy),
 privádzať dieťa do SMŠ zdravé v záujme zdravia vlastného dieťaťa, v záujme zdravia
ostatných detí ako aj zamestnancov SMŠ,
 poskytnúť pedagogickým zamestnancom písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti pri
dlhšej neprítomnosti dieťaťa v SMŠ ako 5 dní,
 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
 priviesť a odovzdať dieťa učiteľke, informovať učiteľku o dôležitých okolnostiach
týkajúcich sa dieťaťa,
 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti

dieťaťa, jeho zdravotných

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania,
 informovať školu o zmene v osobných údajoch dieťaťa a rodičov (napr. zmena
bydliska, telefónne čísla rodičov, zmena zdravotnej poisťovne atď.)
 oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvod neprítomnosti

(napr. choroba,

rodinné dôvody, nepriaznivé poveternostné podmienky a i....) a predpokladanú dĺžku
neprítomnosti,

 oznámiť škole v prípade výskytu ochorenia (parazitárneho ochorenia- vši, hlísty a i.,
respiračné ochorenia- ovčie kiahne, pneumokové infekcie, invazívne pneumokokové
infekcie, invazívne meningokokové infekcie, chrípka a akútne respiračné ochorenia,
črevné

ochorenie)

túto

skutočnosť

v záujme

ochrany

ostatných

detí

a zamestnancov,
po návrate sa preukázať potvrdením od lekára, že dieťa môže byť začlenené znova
do
skupiny detí
 prevziať si svoje dieťa z materskej školy do 17:00 h.,
 poskytnúť pedagogickým zamestnancom písomné Splnomocnenie na prevzatie
dieťaťa ním poverenou osobou a oznámiť pedagogickým zamestnancom v deň, keď
ním poverená osoba príde po dieťa,
 predložiť vedúcemu zamestnancovi SMŠ do 15. apríla Rozhodnutie o odklade plnenia
povinnej školskej dochádzky dieťaťa,
 uhrádzať príspevok na stravovanie a príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle § 28
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov.

