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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy do konca 

pre školský rok 2020/2021 

Dňa 2.septembra otvárame brány našej materskej školy. Pri nástupe do MŠ sa budeme riadiť 

pokynmi MŠVVaŠ SR: 

Dodržiavať zásady R-O-R (rúško, odstup, ruky) v zmysle pokynov jednotlivých fáz - 

SEMAFÓR: zelená, oranžová, červená https://www.minedu.sk/data/att/17064.pdf  

 

Prevádzka materskej školy:  07:00 hod. – 16:30 hod. 
Príchod do materskej školy (MŠ) bude rozdelený v časových intervaloch 1 dieťa 

(súrodenci): 

07:00 hod. – 07:30 hod. deti zamestnaných rodičov 

07:30 hod. – 08:00 hod. ostatné deti 

- Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy. 

- Počas obdobia 2. 9 – 14.9 . sa nad rámec zelenej fázy nebudú:  

 organizovať hromadné otvorenie školského roku, 

 podľa epidemiologickej situácie sa môžu opatrenia v tomto dokumente predĺžiť 

a  dodržiavať aj počas obdobia 16.9 – 23.9. 

Príchod do materskej školy: 

 

Do budovy (len pred šatňu) vchádza rodič s dieťaťom s rúškom po jednom a dodržuje 2 m 

odstupy. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

Pri prvom nástupe do školy rodič odovzdá pri rannom filtri zamestnancovi už vyplnené  čestné 

prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac 

ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Dieťa absolvuje ranný zdravotný filter- 

meranie teploty bezdotykovým teplomerom a umývanie rúk. Do MŠ privádza dieťa rodič/ 

zákonný zástupca alebo osoba žijúca v jednej domácnosti. 

Rodič/ sprevádzajúca osoba zabezpečí ešte jedno rezervné rúško do skrinky dieťaťa. 

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch budovy MŠ pohybuje vždy v rúšku, a to hlavne za účelom 

odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možnosti bez vstupovania do šatne. 

Celkový čas nesmie presiahnuť 10 minút. 

Spolu v doprovode zamestnanca ( bez rodiča) odchádza dieťa do šatne, dieťa si umyje ruky 

bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko– epidemiologickými nariadeniami, po prezutí pokračuje do triedy. 

 

https://www.minedu.sk/data/att/17064.pdf


 

Organizácia dňa: 
 V priestoroch MŠ sa budú dodržiavať hygienicko- epidemiologické nariadenia- 

zvýšená hygiena, časté a intenzívne vetranie a umývanie rúk, dodržiavanie 

odstupov. 

 Hygienické a bezpečnostné pravidlá: 

- pri pobyte v interiéri a exteriéri deti nemusia nosiť rúška, 

- učiteľky majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít, 

- nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá 

aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, 

- v miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame 

vetranie, 

- v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a 

pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo 

neho, podľa podmienok materskej školy, 

- zvýšenú pozornosť bude prevažne venovaná rozvíjaniu a upevňovanie hygienických 

návykov, 

- priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové 

prvky v exteriéri sa budú dezinfikovať najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj 

opakovane, upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa 

potreby, 
- deti počas pobytu v MŠ nebudú používať v umyvárni poháriky, zubné pasty, zubné 

kefky, textilné uteráky- MŠ zabezpečí papierové utierky. 

- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), 

ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy, 

- ak dieťa v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, 

dieťa si bezodkladne nasadí rúško a bude umiestnené  do samostatnej miestnosti, 

nasadí sa mu rúško a budú sa  kontaktovať zákonní zástupcovia, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú, 

- ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v 

priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne bude o tom  informovať riaditeľa 

materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím 

rúška, 

- v prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa škola bude riadiť usmerneniami 

z Oranžovej fázy  dokumentu ministerstva školstva uverejneného na stránke 

www.minedu.sk , Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych 

prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným 

pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. 

http://www.minedu.sk/


 

Stravovanie: 
 Stravovanie detí v MŠ zabezpečuje školská jedáleň. 

 Príprava  a vydávanie jedál bude prebiehať podľa bežných hygienických pravidiel. 

 Desiata, obed olovrant budú podávané deťom v triede. 

 Stravu bude vydávať personál s čistým príborom. 

 Deti si sami jedlo a pitie nebudú odkladať a nebudú si brať ani príbory. 

 Podmienky stravovania ostávajú zachované- prihlasovanie a odhlasovanie u vedúcej ŠJ. 

Odpočinok detí: 
 Odpočinok detí bude ako zvyčajne v spálni MŠ. 

 Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom 

 Posteľná bielizeň sa bude vymieňať raz do týždňa bežným spôsobom. 

Rodič/zákonný zástupca dieťaťa MŠ zodpovedá: 
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore a pri odvádzaní dieťaťa  

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky  materskej 

školy na obdobie školského roku 2020/2021. 

 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty 

a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 

 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po 

každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni 

predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 

vylúčené. 

 Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok 

z domáceho prostredia do MŠ. 

 Poplatok za MŠ uhradí rodič do 10.dňa v mesiaci. 

 Ak  dieťaťu bude pri rannom filtri nameraná teplota, alebo bude vykazovať príznaky 

iného ochorenia, odchádza s rodičom domov. 

 Ak bude dieťa vykazovať iné príznaky ochorenia v priebehu dňa, bude umiestnené 

v samostatnej miestnosti a rodič bude povinný si ho okamžite prevziať. 

 Zhromažďovanie osôb v areáli MŠ a vstup do MŠ bez rúška je zakázaný! 

Vo Fričovciach 26.8.2020 



Mgr. Zuzana Šechná, riaditeľka školy 


