
Príloha č. 1 

 
Personálne obsadenie zamestnancov materskej školy 

 
 

 
 
 
Priezvisko:       Meno:                                                         Pracovné zaradenie:  
 
Bc. Gálová Ivona                                                                           riaditeľka 
 
Bc. Blažeková Lucia                                                                     zástupca riaditeľa                                        
                                                                                                        triedny učiteľ 
Mgr. Pisarčíková Daniela                                                             triedny učiteľ                      
                                                                                                        vedúca MZ 
Bc. Hrašková Renáta                                                                   triedny učiteľ                           
                                                                                                         
Bc. Šípková Zita                                                                           učiteľka                     
 
Mgr. Štefulová Martina                                                                   učiteľka                   
 
Bc. Antonínová Natália                                                                  triedny učiteľ       
                                                                                                                                                                                             
 Mgr. Benková Ivana                                                                       učiteľka                    
 
Zavagyelová Lucia                                                                        upratovačka                     
  
Kernová Mária                                                                             upratovačka                                                                    
   
Pucherová Mária                                                                         upratovačka                        
 
Becáni      Stanislav                                                                     kurič                      
 
Ing. Kordevová Alena                                                                 vedúca ZŠS 
                                                  
Slezová       Katarína                                                                 hlavná kuchárka                   
 
Mitická     Anna                                                                          pomocná kuchárka 
                                                 
Moravčíková Edita                                                                      kuchárka                   
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Príloha č. 2 
MATERSKÁ ŠKOLA 

Cyprichova 74, 831 53 BRATISLAVA                                                                                                                

Dátum:  22.08.2017 
ROZHODNUTIE 

 
     Riaditeľ Materskej školy  Cyprichova 74 v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 
245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača   č. 5/2017 
z 04.07.2017 o určení výšky príspevkov a spôsobe jeho platby  na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava - Rača, rozhodol takto: 

1. výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na 

čiastočnú  úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa je 22,77 €      

(§ 2 bod 1 nariadenia), čo je 25% zo sumy životného minima.  

 
Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej 
školy, vedený vo VÚB - IBAN: SK2002000000001635601656 najneskôr do 10. 
dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

2. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je zložený 

z príspevku  na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa 

za 20 obedov mesačne je vo výške 32,80 €. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, 
vedený vo VÚB - IBAN: SK1802000000001635648155, najneskôr do 25. dňa 
mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, 
v prípade stravovania v prvom mesiaci nástupu do MŠ do 10. dňa mesiaca, 
v ktorom sa stravovanie poskytuje. 
Výška stravného je zložená z nákladov na nákup potravín a z príspevku na réžiu -  6,00 € 
na jeden mesiac pre deti v materskej škole. 
 
Príspevok „školné“ podľa § 28 ods. 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; 
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 01. 09. 2017. 
 
                                                                                                           Bc. Ivona Gálová 
                                                                                                  riaditeľ materskej školy 
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Príloha č. 3 

 

Organizácia tried a vekové zloženie 
 

 

Prízemie:     Chrobáčiky :3 -4 ročné deti - učiteľky:  Bc. Renáta Hrašková – triedna uč.                                                                 

                                  kapacita 23 detí                     Mgr. Martina Štefulová                                                                                                                   

                                                                                  

             

                   Motýliky: 3 – 4 ročné deti  - učiteľky: Mgr. Daniela Pisarčíková - triedna uč. 

                                      kapacita  16 detí          Bc. Zita Šípková 

                                       

 

Poschodie:   Lienky: 5 - 6 ročné deti - učiteľky: Bc. Lucia Blažeková -  triedna uč. 

                                    kapacita 24  detí            Bc. Ivona Gálová 

 

                    Včielky:  5 -6 ročné deti - učiteľky:  Bc. Natália Antonínová – triedna uč. 

                                    kapacita 24 detí              Mgr. Benková Ivana 
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Príloha č. 4 
 
 

Prehľad a organizácia krúžkov 
 

 

 

 krúžok anglického jazyka – pod vedením internej lektorky /2 skupiny/, budeme 

realizovať v spolupráci s agentúrou PRIMA  v popoludňajších hodinách  v učebni 

anglického jazyka dva krát  týždenne /pondelok, streda/ párny týždeň od 14.30 h do 

15.00 h I. skupina a od 15.00 h do 15.30 h II. skupina, nepárny týždeň od 15.45 h. do 

16.15 h. I. sk a od 16.15 h. do 16.45. h. II sk. 

 tanečný krúžok budeme realizovať v spolupráci s MINIE dance schol staršie deti raz 

týždenne /štvrtok/ od 14.30 hod. do 15.15 hod. a mladšie deti jedenkrát týždenne / 

štvrtok/ od 15.15 hod. do 15.45 hod. v priestoroch triedy Včielky a Motýliky.  

 keramický krúžok bude každý utorok v priestoroch MŠ I sk. od 14.00 h. do 14.45 h,  

II. sk. od 14.45 h. do 15.30 hod. 

 krúžok LEGO Robotík  budeme realizovať v spolupráci s EDUFEJA,  jeden krát  

týždenne /vo štvrtok/ I. skupina od  14.30 hod. do 15.15 hod. a II. skupina od 15.15. 

hod. do 16.00 hod. 
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Príloha č. 5 

 

Usmernenie pre prípad pedikulózy v materskej škole 

 
Pedikulóza – Charakteristika ochorenia 

 

Pedikulóza je ochorenie, ktoré sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých 

vekových  skupín, najviac však v detskom veku. Poznáme voš detskú, voš šatovú a voš 

lonovú. Voš je malý bezkrídly hmyz. Prežíva vo vlasovej časti hlavy, obočí, brade alebo vo 

fúzoch. Vši sú schopné parazitovať iba na človeku. Živia sa krvou človeka, ktorú prijímajú 

každé 2-3 hodiny. Pri bodnutí vylučujú do pokožky sekrét, ktorý spôsobuje svojmu hostiteľovi 

nepríjemné svrbenie. Škrabaním vznikajú ranky, ktoré sa môžu infikovať a vznikne hnisavé 

ochorenie kože. Samičky kladú denne 3 - 4 vajíčka /hnidy/ ku koreňom vlasov. Z vajíčok sa 

liahnu larvy. Vývoj vší z vajíčok k dospelému jedincovi trvá priemerne 14 - 40 dní, jeho dĺžka 

závisí od teploty. Živé hnidy sú žltobiele, po vytiahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je 

viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Dospelé samičky žijú priemerne 40 dní. Samička za 

svoj život nakladie 100 - 140 vajíčok.  

 

Prenos ochorenia 

 

Voš parazituje len na človeku a preto zdrojom nákazy je zavšivený človek. Vši sa šíria 

priamym kontaktom v kolektíve /škola, rodina, ubytovne/, ale aj pri hre. Šíria sa aj 

prostredníctvom rôznych predmetov /hrebeň, kefa, čiapka, osobná alebo posteľná bielizeň/. 

Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb, napr. v 

šatníkoch, šatniach a v spoločných skrinkách. 

Opatrenia: 

  zabezpečiť sprísnenie vykonávania ranného filtra - pedagogickí zamestnanci sú 

poverení vykonávaním ranného filtra, 

 učiteľka zodpovedná za každodenné prijímanie detí do MŠ prijíma dieťa podozrivé z 

ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom (§ 

24 ods.9 písm. b) zákona NR SR č.355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

 riaditeľka a učiteľky zabezpečia, aby bolo v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré je 

zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia (§ 24 ods. 6 zákona NR SR 

č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov), 

  učiteľka zabezpečí izoláciu dieťaťa od ostatných detí v prípade podozrenia na 

pedikulózu a bezodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa /na požiadanie 
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odporučí dezinsekčné prostriedky, ktoré sú dostupné v lekárňach: Neemoxan 

(kondicionér na vši), Parasidose šampón, Deparol, Difusil H a iné/, 

  dieťa, u ktorého boli vši zistené je vylúčené z kolektívu a prijaté do kolektívu až po 

predložení lekárskeho potvrdenia, ktoré nesmie byť staršie ako 1 deň, 

  okamžite zahájiť dezinsekcie, za ktorú sú zodpovední nepedagogickí zamestnanci 

/osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, 

dôkladne vysušiť a vyžehliť. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi 

(hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkami  na lezúci hmyz, prípadne namočiť 

do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramin, Persteril), 

  učiteľky sú zodpovedné za to, aby každý člen kolektívu používal vlastné predmety 

osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabránili ich vzájomnému požičiavaniu. To isté 

platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy, 

  dezinsekciu vykonať v celom kolektíve a v domácnostiach, 

  odvšivenie je potrebné vykonať u všetkých osôb naraz, aby sa zabránilo ich 

ďalšiemu šíreniu, 

  riaditeľka na požiadanie poskytne informácie Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Bratislave.    

                                               

 

 

 


