Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku
2019/2020
Zriaďovateľ MŠ rozhodol na základe usmernení MŠVVaŠ o dĺžke prevádzky materskej školy
t. j. od 7.00 -16.00 hod v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s
rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí.
Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa
do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní
dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 Dodržiava pokyny riaditeľa MŠ, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na
obdobie do konca šk. roku 2019/2020.
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na
základe záveru ranného zdravotného filtra.
 Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho
prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom MŠ.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa MŠ. Povinnosťou
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
detským lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
je dieťa zo školy dočasne vylúčené.
 Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19
 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a
pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo
vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by mal byť, čo najkratší od 5-10 min.
 Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi
hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a
vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou.
 Deti z 1. a 3. triedy budú do budovy MŠ vchádzať a vychádzať cez vchod ,,A“ , deti z 2.
a 4. triedy budú vchádzať a vychádzať cez vchod „B“. Vchod „C“ je samostatný pre deti
z 5. triedy. Pred vchodom do MŠ je potrebné dodržiavať 2 m rozostupy.
 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný
filter, ranné meranie teploty detí, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy

dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie
(nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na
miesto na to určené zamestnancom MŠ. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod
dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca MŠ.
 Zamestnanec MŠ zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa
zamedzilo miešaniu skupín v šatni.
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško a rukavice.
 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny
pedagóg) majú odporučené nosiť rúško pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.
 V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 Priestory MŠ, hygienické zariadenia, priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa
dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Osobitná pozornosť sa
venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce
osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov a zábradlí.
 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú
uskladnené a nepoužívajú sa. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky.
Stravovanie
 Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu bude zabezpečované školské
stravovanie v bežnej podobe.
 Stravu vydáva personál. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
Odpočinok detí
o

Odpočinok detí sa bude realizovať v triedach s dodržaním hygienických opatrení.
Predškoláci, podľa poveternostných podmienok, sa budú počas odpočinku zdržiavať
na školskom dvore.

o Výmena posteľnej bielizne sa bude vykonávať1x do týždňa zaužívaným spôsobom.

Pri podozrení na Covid - 19
 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) nesmie vstúpiť do priestorov
materskej školy.
 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude
umiestnené v samostatnej miestnosti a bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa
bezodkladne vyzdvihne. Prípad nákazy bude zaznačený do ranného filtra. O podozrení na
nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade
iných infekčných ochorení.
 Ak sa u zamestnanca MŠ objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného
dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa MŠ a opustí materskú školu v najkratšom
možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19
 Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
 Zriaďovateľ spoločne so materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o
všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.
 Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu
trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie
základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných
podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších
predpisov.

