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Školský poriadok Materskej školy Polianska 4, Košice

Úvodné ustanovenia
Školský poriadok Materskej školy Polianska 4,Košice (ďalej len „Školský poriadok“), sa vydáva za
účelom konkretizovania podmienok a pravidiel, nevyhnutných na zabezpečenie výchovy a
vzdelávania Materskej školy Polianska 4, Košice. Školský poriadok vydáva riaditeľka Materskej
školy Polianska 4, Košice po prerokovaní s Radou školy pri Materskej škole Polianska 4, Košice a
pedagogickou radou. Školský poriadok je vypracovaný v zmysle § 153 Zákona NR SR č. 245/2008
Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).
Pri jeho spracovaní boli akceptované ďalšie príslušné ustanovenia predovšetkým školského zákona,
Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien
Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 a Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vykonávacích predpisov.
Školský poriadok MŠ Polianska je zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole / šatňa v MŠ
a nástenka zamestnancov/ preukázateľným spôsobom s ním boli oboznámení zamestnanci na
pedagogickej porade a o jeho vydaní, obsahu zákonní zástupcovia detí na plenárnej schôdzi
a triednych aktívoch.
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