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Školský poriadok pre materskú školu vydaný dňa 2. septembra 2021 sa mení nasledovne: 
 

Čl. 3 

Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v MŠ, pravidlá vzájomných 
vzťahov s pedagogických zamestnancov a ďalšími zamestnancami MŠ 

v časti  
Zákonný  zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný   

sa odsek 

• pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Banská Bystrica (VZN). Tieto príspevky uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 10. dňa 
v danom mesiaci na účet Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa 
bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Upozorňujeme 
zákonných zástupcov detí, že v materskej škole platí bezhotovostný styk. To znamená, že 
všetky úhrady za MŠ a ŠJ určené VZN zriaďovateľa prebiehajú priamo na účet, ktorý je 
uvedený na všetkých dostupných miestach v materskej škole, na web stránke školy, ako aj 
priamo v školskom poriadku. 

 

mení nasledovne 
 

• pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Banská Bystrica (VZN). Tieto príspevky uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na účet Základnej 
školy s materskou školou Jána Bakossa bezhotovostným bankovým prevodom alebo 
poštovou poukážkou vždy do 10. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je 
príspevok poukázaný. (t.j. mesiac vopred).  Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že v 
materskej škole platí bezhotovostný styk. To znamená, že všetky úhrady za MŠ a ŠJ určené 
VZN zriaďovateľa prebiehajú priamo na účet, ktorý je uvedený na všetkých dostupných 
miestach v materskej škole, na web stránke školy, ako aj priamo v školskom poriadku. 

 
 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

znie 

Školský poriadok a dodatok č. 1 k školskému poriadku (ďalej len dodatok) je zverejnený 
v každej šatni materskej školy a na webovej stránke školy. 

Zákonní zástupcovia detí svojím podpisom potvrdia u triednych učiteliek svojich detí, že sa 
oboznámili so školským poriadkom a s jeho  dodatkom.  

Neakceptovanie školského poriadku a jeho dodatku môže byť dôvodom na predčasné 
ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťa v ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská 
Bystrica. 

Tento školský poriadok a jeho dodatok je záväzný pre všetkých žiakov, zamestnancov 
a zákonných zástupcov materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou 
Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica. 

Tento Školský poriadok pre materskú školu, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou 
školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jeho dodatok ruší všetky predchádzajúce 
školské poriadky vydané pre túto materskú školu.   
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K tomuto školskému poriadku a jeho dodatku môže byť vydaný ďalší dodatok kedykoľvek 
v priebehu školského roka. 
 

 

Dátum vydania:     09. 01. 2023 

Prerokované v Pedagogickej rade:   11. 01. 2023 

Platnosť a účinnosť od:    16. 01. 2023 

 

 

 

 

 

        Mgr. Janka Danihlíková 

               riaditeľka školy 

 

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa 13. 01. 2023. 

 

 

 

 

Mgr. Richard Gaál 

predseda Rady školy 

 
 
 


