
SÚKROMNÁ  MATERSKÁ  ŠKOLA  STELLA, JARNÁ  3168/13, 058 01  POPRAD 
 

 
 
PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 
 
 
I. Vypracovaný podľa § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach 
a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež 
 
 
 
 

1. Identifikačné údaje 
 
Názov zariadenia: Súkromná materská škola Stella 
Adresa:                 Jarná 3168/13, 058 01 Poprad 
IČO:                     42034442 
Zriaďovateľ:    OZ: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. SMŠ Stella v zmysle                                      
                   Zriaďovacej listiny č. 2/2006 zo dňa 08.06.2006 

 
2. Charakteristika zariadenia 

 
Druh zariadenia:   Súkromná materská škola s právnou subjektivitou, dvojtriedna s   

                  celodennou starostlivosťou 
Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov, vonkajších priestorov 
a vybavenia je 39. 
Priestor triedy mladších detí je 65,32 m², spálne 20,00 m², počet  detí v triede je 16. 
Priestor triedy starších detí je 67,26 m², spálne 20,00 m², počet zapísaných  detí v triede je 23. 
Hygienické zariadenie pre deti je prispôsobené potrebám detí predškolského veku (4 x WC, 
4x umývadlo, sprchový kút) a využívané striedavo jednotlivými triedami. 
 

3. Dispozičné riešenie zariadenia 
 

Deti sú umiestnené v dvoch triedach podľa veku. Chodba a triedy sú vybavené vstavanými 
skriňami, šatne novými detskými farebnými  skrinkami s vyfrézovanými značkami, 
účelovými lavičkami, triedy modernými skrinkovými zostavami, spálne detskými drevenými  
ležadlami a bezalergickými paplónmi. Nábytok tried rešpektuje antropometrické požiadavky 
(jeho výška, veľkosť zodpovedá veľkosti detí). Pre zamestnancov je vyhradený priestor na 
prezliekanie, odkladanie vrchného šatstva,taktiež samostatné WC a umývadlo s teplou vodou.  
Druh poskytovaných služieb: 
Poskytovanie výchovno-vzdelávacích činnosti deťom predškolského veku. Edukačná činnosť 
spočíva v plnení Školského vzdelávacieho programu „Cez rozprávky do školy“ a v realizácii 
aktivít športového, umeleckého zamerania, vo výučbe cudzieho jazyka a získavania 
informačných kompetencií. Edukačná činnosť sa uskutočňuje v intenciách moderných 
pedagogicko-psychologických postupov, ale i klasických osvedčených odporúčaní s využitím 
aktivizujúcich a deti všestranne rozvíjajúcich metód. 
 

4. Organizácia prevádzky   



 
a) Organizačné usporiadanie denných činností  
 

Denný poriadok pre 3 - 6 ročné deti 
 
Rámcovo stanovený čas 
(od 6,30 – 8,15 hod.)       hry a hrové činnosti, edukačné aktivity,(ďalej len EA )   
                                         pohybové a relaxačné cvičenia, EA 
                                         činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),EA  

                    
Pevne stanovený čas                   
Desiata od 8,15 – 9,00hod.     činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná  
                                                    hygiena, stravovanie, stolovanie, desiata), EA 

 
Rámcovo stanovený čas 
( od 9,00- 11,15 hod.)       hry a hrové činnosti, EA 
                                          pohybové a relaxačné cvičenia, EA 

                                    pobyt vonku   (vychádzka, pohybové aktivity, EA) 
Pevne stanovený čas 
Obed od 11,15-12,30 hod.       činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná  
                                                     hygiena, stravovanie, obed, stolovanie), EA   
                                                      

 
Rámcovo stanovený čas 
(od 12,30- 14,15 hod.)      činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),EA  
                                          odpočinok (min.30 minút s postupným ukončovaním  
                                             odpočinku na lôžku), EA 
                                          pohybové a relaxačné cvičenia, EA 

                                    hry a hrové činnosti, EA 
                    
Pevne stanovený čas                   
Olovrant od 14,15-15,00 hod.    činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná  
                                                       hygiena, stravovanie, olovrant, stolovanie),EA   
 

 
 

Rámcovo stanovený čas 
(od15,00-17,00 hod.)          hry a hrové činnosti, EA 

                                       pobyt vonku, EA 
 

Denný režim je vypracovaný tak, aby rešpektoval psychohygienické požiadavky detí 
predškolského veku. Je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. 
Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej 
škole. 

 
V denných činnostiach s deťmi sa špecifické ciele realizujú podľa mesačných plánov. 
 

 

b) Podmienky pohybovej aktivity 



 
V rámci denného poriadku je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku. Okrem pobytu 
vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každý deň sú 
realizované ranné cvičenia vo vyvetranej herni, ktoré napomáhajú deťom utvárať návyk na 
pravidelné cvičenie a radosť z pohybu. Športové aktivity v priebehu celého roka majú kladný 
vplyv na utváranie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k svojmu zdraviu a k zdraviu iných ako aj 
na utváranie návykov zdravého životného štýlu 
 

c) Režim stravovania 
 
Príprava jedla je zabezpečená v stravovacej jednotke Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Jarná, 
Poprad. Jej zamestnanci donášajú vnútornou chodbou stravu do prevádzky materskej školy 
pre mladšie deti. Staršie deti stolujú v jedálni ZŠ Jarná. 
 

d) Pitný režim 
 
Pitný režim je zabezpečený pri podávaní stravy školskou jedálňou, v priebehu dňa je 
zabezpečený v prevádzke materskej školy detskou vodou a nesladeným čajom. 
  

e) Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody 
 
Pitná voda v dostatočnom množstve je zabezpečená z verejného vodovodu a teplá voda je 
dodávaná centrálne z kotolne ZŠ s MŠ Jarná, Poprad. 
 

f) Zabezpečenie čistoty a údržby priestorov 
 
Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách 
odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode. Pri upratovaní sa používajú 
klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, ktoré sú farebne označené podľa účelu, 
a to: červenou pomôcky na upratovanie WC, modrou na umývanie podláh, stien a dverí, 
bielou farbou pomôcky, ktoré sa používajú na čistenie nábytku, stolov a hračiek. 
Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené na určenom mieste 
mimo dosahu detí a za ich uloženie zodpovedá upratovačka. Použité pomôcky na upratovanie 
sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti.  
 
Frekvencia upratovania 
Denne sa upratujú navlhko s použitím čistiacich prípravkov tri- až štyrikrát podlahy tried, 
šatne, chodby. Ďalej sa vysávajú koberce, utierajú sa navlhko detské kútiky, kryty na 
radiátoroch, kľučky dvier. S použitím dezinfekčného prostriedku sa denne umývajú 
umyvárne, WC, nočníky a šatňa po ich dôkladnom mechanickom očistení. Vynášajú sa 
odpadky a odpadkové koše sa umývajú.  
Týždenne sa umývajú obklady, olejové nátery, poháre, hrebene, hračky, drevené časti 
ležadiel. Menia sa uteráky a pyžamká detí. 
Mesačne sa čistia koberce a čalúnenia mokrou cestou, perú sa textilné hračky, vysávajú sa 
matrace. Hĺbkové čistenie kobercov a matracov je prevádzané s dôrazom na ekologické 
a energetické štandardy hĺbkovým čistiacim systémom Vorwerk Kobolt, ktorý je vhodný pre 
alergikov a spĺňa požiadavky EÚ. Jedenkrát za 14 dní sa vymieňa posteľná bielizeň. 
Štvrťročne sa čistia žalúzie. 
Polročne sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná a svietidlá. 
Na dezinfekciu zariadení sa používajú chemické dezinfekčné látky na báze chlóru Sanytol, 



Savo), ich príprava a aplikácia sa vykonáva podľa návodu výrobcu. Dezinfekcia sa vykonáva 
vždy po dôkladnom mechanickom očistení navlhko. Pri práci s čistiacimi a hygienickými 
prostriedkami sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Maľovanie 
priestorov sa vykonáva 1x za 2 roky a podľa potreby, taktiež sa vykonáva ochranná DDD. 
 

g) Starostlivosť o vonkajšie priestory detského ihriska 
 
Na rekreačné účely pri pobyte vonku využívame oplotenú časť záhrady s pieskoviskom s 
plochou 25 m², lavičkami, preliezačkami, šmýkačkou a multifunkčným záhradným 
domčekom so šmýkačkou a hojdačkami., Zariadenie, ktoré je v záhrade stabilne 
nainštalované, je pevné a odolné voči mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom. 
Pozemok je zatrávnený. Upratovačka zodpovedá za pravidelné prekopávanie a polievanie 
pieskoviska jedenkrát za   2 týždne. Piesok sa vymieňa na začiatku sezóny a podľa potreby. 
Hracie a športové plochy počas sezóny pravidelne čistí, polieva vodou prevádzkový 
zamestnanec, je zabezpečené pravidelné kosenie trávnatej plochy. Počas prerušenia prevádzky 
je zabezpečená údržba zariadení detského ihriska. Kontrola kvality piesku sa zabezpečuje 1x 
za sezónu prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.  
 

h) Starostlivosť o stav preliezačiek, hojdačiek a ďalších zariadení detského ihriska 
 

Stav zariadení detského ihriska je kontrolovaný denne vizuálnou kontrolou prevádzkovým 
zamestnancom, štvrťročne technikom BOZP a 1x komplexnou ročnou kontrolou. 

 
i) Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou 
 

 Výmena uterákov sa zabezpečuje týždenne, posteľná bielizeň v dvojtýždňových intervaloch 
a podľa potreby. Pranie je zabezpečené firmou Zaklad pralniczy pranie, manglowanie. 
Pyžamká detí sa vymieňajú týždenne prostredníctvom rodičov.  
 
 

j) Spôsob zneškodňovania tuhého odpadu 
 

Odpady z miestností materskej školy sa vynášajú do zbernej nádoby firmy Brantner, 
umiestnenej na stanovišti pred areálom- frekvencia vyprázdňovania je 1x týždenne. Po 
vyprázdnení sa nádoba umýva a dezinfikuje podľa návodu.  
 

k) Spôsob  odstraňovania tekutého odpadu  
 

Odstraňovanie odpadových látok tekutého charakteru je do verejnej kanalizácie. 
 

 
5. Pokyny pre zamestnancov  
 

Sú spracované samostatne s ohľadom na zabezpečenie trvalého dozoru nad deťmi vo 
Vnútornom poriadku Súkromnej materskej školy Stella. 
 
 
 

6. Pokyny pre návštevníkov 
 



Do budovy materskej školy  môže vstúpiť  zákonný zástupca dieťaťa, prípadne 
splnomocnením poverená osoba a tejto je dieťa aj odovzdané. Pohyb cudzích osôb v interiéry 
je vždy len so súhlasom riaditeľky a v sprievode zamestnancov školy.   

   
7. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí 

  
V prípade vzniku epidemiologickej situácie je za  Súkromnú materskú školu Stella     
poverená kontaktná osoba riaditeľka školy Mária Svitaňová, tel. 0911 875 06.  
Prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so sídlom v 
Poprade zabezpečujú potrebné aktivity: informovanosť rodičov, spolupráca s lekármi 
primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné.  
Pre prípad ohrozenia zdravia chemickými, fyzikálnymi, biologickými  alebo inými faktormi je 
vypracovaný Plán opatrení a zriadená je hliadka PO. 

         
 

8. Tiesňové telefónne čísla pre prípad mimoriadnych situácií, zoznam 
najdôležitejších inštitúcií 

 
 
Telefónne čísla tiesňových volaní: 
  
1. Rýchla lekárska pomoc       112/ 115 
2. Požiarny útvar                     112/ 150 
3. Policajný zbor                      112/ 158 
4. Mestská polícia                    159 
5. Energetické závody             0850 123333 
6. SPP                                      0850 111727 
7. SVP                                      052/788 01 20 
8. RÚVZ Poprad                      052 / 7721 843 
 
9. V zariadení sa plní ustanovenie o ochrane nefajčiarov.  
 
II: Tento Prevádzkový poriadok bude sprístupnený na viditeľnom mieste v šatni Súkromnej 
materskej školy Stella, Poprad. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


