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Materská škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina 
www.sskp.sk, skola@sskp.sk 

 

Milí rodičia,  

 
prinášame Vám základné informácie k organizácii v našej škôlke.  

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Veríme, že prvé dni zvládneme!

 

Deň nástupu do mš v šk. roku 2022/23 je 5.9.2022. 

Zoznam detí podľa tried nájdete na stránke školy,  

v záložke - O škole, Materská škola, Oznamy... 

ale aj  na  vchodových dverách MŠ.  

 

Usmernenie k predkladaniu potrebných dokladov pri nástupe do mš:  

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  
Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a 
školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa 
nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (vid príloha č. 1).  

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za 
príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude 
ďalej usmerňovať.  

Prosíme Vás, ak je to možné, posielajte Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez edupage, pred príchodom do 
mš, nakoľko ráno a hlavne v prvý deň šk. roku, je v šatni mš dosť rušno. Pani učiteľka, v každej triede,  
po odsúhlasení elektronicky odovzdaných Vyhlásení o bezpríznakovosti, bude vyžadovať chýbajúce 
Vyhlásenia o bezpríznakovosti v papierovej podobe. Až potom môže dieťa prijať do mš. Ďakujeme za 
spoluprácu pri urýchlení procesu.   

 

Ospravedlnenie neprítomnosti 
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe 
idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich 
vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 
(žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) 
predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o 
prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.  
 

Potrebné doklady môžete posielať z dôvodu zjednodušenia procesov elektronicky cez edupage svojmu 
triednemu učiteľovi alebo písomne pri vstupe do mš. 

 

Viac informácii pre udržiavanie bezpečného prostredia v škole nájdete na stránke školy - dokument 
Zelená otvoreným školám 2022/23. 
 

Počas šk. roku je materská škola  otvorená od 6:30 do 16:00, ranný príchod detí do škôlky je 
najneskôr do 8.00 hod. Ďakujeme, za dodržiavanie stanoveného času.  
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Jedálny lístok  

 je týždenne aktualizovaný  na stránke školy (https://sskp.edupage.org/menu/?).  

 Na základe hygienických predpisov môžeme podávať deťom iba jedlo pripravené v našej školskej 
jedálni, preto vás prosíme, aby deti nenosili do mš žiadne jedlo z domu. 

 Do školskej jedálne je na začiatku šk. roku potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Zápisného lístka 
a uhradiť príspevok na stravovanie za 09/2022 do 31. 8. 2022 na účet šk. jedálne IBAN: 

SK38 0200 0000 0000 6093 2432, do poznámky uveďte meno dieťaťa, obedy mš. 

 Ďalšie informácie k uhrádzaniu stravy a možnosti rušenia objednávok nájdete na stránke školy.  

 Prípadné ďalšie požiadavky môžete konzultovať  s vedúcou šj p. Kuriakovou na emailo 
kuriakova@sskp.sk, alebo telefonicky na  čísle 0910505300. 

 

Osobné veci 

 Je potrebné si priniesť: pyžamo, prezuvky, náhradné veci na oblečenie /v prípade nehody/, oblečenie 
do zlého počasia, ktoré by malo zostať v skrinke dieťaťa celoročne, aby sme ho mali k dispozícii na 
dvor pri zlom počasí (gumené čižmy, nepremokavé nohavice, pláštenku), staršie deti pohárik, zubnú 
kefku a pastu.  Každé dieťa má svoju skrinku, do ktorej si svoje osobné veci ukladá.  

 Pri prvom nástupe prosíme aby ste Vášmu dieťaťu pribalili:   

 papierové vreckovky, toaletný papier, vlhčené obrúsky – po 1 balíku /všetky deti/ 

 pastelky, voskovky, vodové farby, temperové farby, plastelínu, nožničky /deti, ktoré sú u nás 
prvýkrát/ 

 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za mš 

 Je potrebné uhradiť najneskôr k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca, v ktorom dieťa navštevuje 
MŠ,  t.j. prvý poplatok za mš k 31. 8. 2022 na IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751.  

 

Administratíva a poskytovanie informácií 

 Každoročne sa usilujeme procesy zjednodušovať, slúži nám k tomu najme aplikácia Edupage, 
ktorú si môžete nainštalovať do mobilu a cez ktorú môžete komunikovať so školou. Náš správca 
siete alebo pani asistentka riaditeľa Vám na vašu žiadosť poskytnú prihlasovacie údaje aby ste 
mali prístup k účtu Vášho dieťaťa. V prípade potreby ich môžete kontaktovať na emaily 
ITpodpora@sskp.sk,  prípadne sekretariát - telefonicky na 0910852152, email 
virdzekova@sskp.sk. 

 Každé dieťa dostane pri nástupe do mš  svoj čip, ktorý slúži na výdaj stravy, starším žiakov aj na 
dochádzku. Vyzdvihnúť si ho môžu zákonní zástupcovia nových žiakov v kancelárii školy u p. 
Virdzekovej za poplatok 2,- eurá. V prípade straty si nový čip môžu vyzdvihnúť tiež u p. 
Virdzekovej, kontakt 0910852152. 

 Pri príchode do mš alebo odchode z mš mimo riadneho času, vo výnimočných situáciách – 
návšteva lekára, poldenná dochádzka, volajte prostredníctvom videovrátnika pri vchodových 
dverách do mš, svoju p. učiteľku, ktorá Vám povolí vstup do budovy. Ak bude práve v tom čase 
s deťmi na dvore alebo v jedálni, môžete ich kontaktovať telefonicky na štítkoch uvedených tel. 
číslach. 

 Napriek tomu nás v septembri čaká ešte dokumentácia ktorú je potrebné riešiť „papierovo“ 
a osobne podpísať, napríklad "Splnomocnenie pre preberanie dieťaťa" a iné. Rozhodnite sa 
vopred, kto môže Vaše dieťa do škôlky ráno odovzdávať alebo popoludní ho vyzdvihnúť. 
Splnomocnenie posielam v prílohe č.2.  Je potrebné  ho odovzdať pri nástupe do mš na začiatku 
šk. roka. 
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 Sledujte aj našu webstránku: https://sskp.edupage.org/a/materska-skola. Sú na nej aktualizované 
dôležité oznamy pre Vás, ako aj akcie pre deti, ktoré pripravujeme, prípadne iné. 

 Na stránke materskej školy je zverejnený školský poriadok, ktorý si, prosím, prečítajte. Môžete 
k nemu navrhnúť svoje pripomienky (emailom). Po akceptovaní vyjadríte písomný súhlas s jeho 
oboznámením sa a rešpektovaním. 

 CVČ na našej škole bude aj tento rok ponúkať krúžkovú činnosť aj pre deti z mš, zatiaľ je to 
v procese príprav. Začiatkom septembra Vám pošleme ponuku krúžkov, na ktoré budete môcť, 
v prípade záujmu, vaše deti prihlásiť. Bližšie informácie ohľadom krúžkovej činnosti Vám 
poskytne p. Kuriaková – kuriakova@sskp.sk alebo 0910505300. 

 Kto by mal záujem, môže prihlásiť deti z mš na Katechézy Dobrého Pastiera,  

 môže tak urobiť emailom, na adrese ekonom@sskp.sk.  Program je v rámci vyučovania MŠ, 
v doobedňajších hodinách. Prebieha tak ako minulý šk. rok, v našom Átriu, pod vedením p. 
učiteľky M. Majdišovej a L. Korbelovej. Prihlásiť sa môžu aj mladšie deti, nielen predškoláci. 
Deti budú rozdelené do skupín podľa veku. Katechézy Dobrého pastiera je spoločná náboženská 
skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti vo veku 3-6 rokov a dospelí, ktorí ich sprevádzajú, 
zameriavajúca sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a 
radosť z Boha. Katechézy prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí – átriu, ktoré napomáha 
deťom rozvíjať vzťah s Bohom. Materiál, ktorý je deťom postupne predstavovaný a s ktorým 
pracujú, je postavený na dvoch pilieroch – Biblia a liturgia. Program vychádza z pedagogiky Márie 
Montessoriovej. 

 

 Predškoláci budú mať aj tento školský rok - cez projekt Dajme spolu gól, ktorý realizuje MŠK 
Žilina, možnosť si v dopoludňajších hodinách jedenkrát týždenne,  zašportovať s profesionálnym 
trénerom. Je potrebné, aby mali počas obdobia tréningov, zvlášť telocvičný úbor, najlepšie 
v skrinke v šatni. 

 Katechézy DP aj tréningy mšk sú  bezplatné. 

 

 Pýtajte sa cez edupage, telefonicky, mailom, osobne. O Vaše otázky a návrhy sa zaujímame 
a budeme spoločne s Vami hľadať možnosti ako ich riešiť. Kontakt: skola@sskp.sk, 
virdzekova@sskp.sk,  ekonom@sskp.sk tel. 0910852152, 0905541953. 

 

Rokmi overená skúsenosť 
Prvé dni môžete Vášho škôlkara odprevadiť do triedy, no veďte ho k tomu, že od prahu šatne je to jeho 
nový svet. Ďakujeme, že  veríte pani učiteľkám aj deťom, oni to zvládnu. 

 

Veselý a bezproblémový štart do škôlkarského prostredia našej školy Vám želáme a tešíme sa na Vás. 

 

 

  

 

                                                                        kolektív KAPA 

 

V Žiline, 23. 8. 2022 


