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Prevádzka materskej školy 

• Prevádzka materských škôl bude prebiehať v bežnom režime. 

MŠ – Sídlisko 9. mája 322 od 06,15 hod. do 16,30 hod. 

MŠ – Súkennícka 256 od 06,15 hod. do 16,30 hod. 

 MŠ – Komenského 2 od 6,30 hod. do 16,00 hod. 

• Dieťa je potrebné doniesť do materskej školy do 8.00 hod.  

• Po tomto čase bude prebiehať dezinfekcia priestorov a vstup nie je možný. 

Pri nástupe detí je potrebné priniesť vyplnené tlačivá: 

1. VYHLÁSENIE zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 2. ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK a vyhlásenie zákonného zástupcu 

• Tieto tlačivá sú prílohou tohto dokumentu.  

• Vytlačíte ho a odovzdáte ho ráno pri príchode do triedy učiteľke. 

•  Ak nemáte možnosť tlačivá vytlačiť treba pýtať od učiteľky. 

 

Ranný filter 

 

• Do materskej školy môžu ísť len deti, ktoré nie sú v karanténe. 

• Pri vstupe do triedy sa bude deťom vykonávať ranný filter ( v prípade potreby sa 

odmeria teplota)na základe ktorého pedagogický zamestnanec zváži, či dieťa preberie. 

• Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19) 

vzniknutú situáciu podľa usmernení MŠ SR ( www.ucimenadialku.sk ) a pokynmi 

RÚVZ. 

• Učiteľka, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na Covid-19), dieťa 

nepreberie. 

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné 

vyhlásenie (príloha č. 3) 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 (príloha č. 4). 

• Dieťa si pred vstupom do triedy umyje ruky bežným spôsobom ( mydlom)  pod 

dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s 

aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami. 

 

Stravovanie detí 

Stravovanie v MŠ  na Sídlisku 9.mája bude prebiehať nasledovne:   



1.trieda slniečka 

Desiata   bude prebiehať v školskej jedálni v čase od 8,15 hod. 

Obed bude prebiehať v školskej jedálni v čase od 11,15hod. 

Olovrantbude prebiehať v školskej jedálni v čase od 14,15 hod.                     

 

 2.trieda lienky 

Desiata   bude prebiehať v školskej jedálni v čase od 8,35  hod. 

Obed      bude prebiehať v školskej jedálni v čase od 11,35  hod.                   

Olovrantbude prebiehať v školskej jedálni v čase od 14,35 hod.                     

 

 3.trieda včielky 

Desiata   bude prebiehať v školskej jedálni v čase od  9,00  hod. 

Obed      bude prebiehať v školskej jedálni v čase od 12,00  hod.                   

Olovrantbude prebiehať v školskej jedálni v čase od 15,00 hod.                     

 

 4.trieda sovičky 

Desiata   bude prebiehať v triede v čase od  9,00  hod. 

Obed      bude prebiehať v triede v čase od 12,00  hod.                   

Olovrantbude prebiehať v triede v čase od 15,00 hod.     

 

MŠ- Komenského a MŠ- Súkennícka podľa školského poriadku. (bez zmeny! ) 

• Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov.  

• Deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.  

• Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné 

hygienické pravidlá. 

• Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k 

jeho znehodnoteniu. 

• Pri príprave jedál a pri vydávaní bol personál kuchyne poučený s dodržiavaním 

hygienických pravidiel.   

• Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom. Deti si sami jedlo 

a pitie neodoberajú a neberú si ani príbory. S dokladaním jedál, nápojov a príborov 

vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k 

stravovacím návykom.   



• Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné prísne dodržiavať bežné hygienické pravidlá, 

so všetkými všeobecnými povinnosťami a pokynmi, ohľadom stravovania bude 

oboznámený personál školskej stravovne, prostredníctvom vedúcej školskej stravovne  

a riaditeľkou MŠ podľa Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k 

prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania 

 

• Hry, hrové činnosti, sa budú realizovať väčšinou v exteriéri za priaznivého počasia. Pri 

pobyte vonku na školskom dvore budú mať deti k dispozícii bicykle, kolobežky, rôzne 

hračky, pieskovisko.    

• Deti sa budú vzdelávať a hrať v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím 

ministra.  

• Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. Materská 

škola neorganizuje žiadne spoločné akcie, divadlá, hromadné podujatia, kde dochádza k 

združovaniu väčšieho množstva osôb, aby eliminovala možné riziká šírenia ochorenia 

COVID – 19. 

• Zvýšenú pozornosť budú pedagogickí zamestnanci venovať rozvíjaniu a upevňovanie 

hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku.  

• Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, 

ktorý zamedzuje prenos nákazy.  

• Zabezpečiť do 14.9.2020 prevádzku a pobyt detí počas celého dňa vo všetkých triedach, 

deti aby sa nepremiešavali a triedy nespájali, nechať ucelené kolektívy detí v triedach a 

nevytvárať triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí s rozličných tried („zberné“ 

triedy ráno a popoludní za spolupráce rodičov) 

• Ak bude dieťa v zbernej triede bude mať rúško 

• Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi 

sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.  



• Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19  majú 

smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 

založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

• Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok 

telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu 

vo vnútorných priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii 

osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít. Ruky sú opatrenia 

eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem 

osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov 

s frekventovaným dotykom. 

• Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci počas prevádzky materskej školy nosia rúško, 

alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej 

triedy. V ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne 

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.  

• Nepedagogický personál bol informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov. 

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3 krát denne a podľa potreby. 

• Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne.  

• Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí).  

•  Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča 

sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9. 

• Osobitnú pozornosť budú venovať nepedagogickí zamestnanci dezinfekcii šatňových 

priestorov, dotykových plôch, kľučiek, vypínačov. V materskej škole bude prísny zákaz 

používania ventilátorov.  

• Zo smetných košov budú odstránené vrchnáky, aby deti mohli vhadzovať smeti do koša 

bez dotýkania sa veka, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk.   



• Priestory tried sa budú dezinfikovať aj germicídnymi žiaričmi.   

 

Organizácia v umyvárni 

• Každá skupina má svoju umyváreň, do ktorej nebude iná skupina vstupovať.  

• Deti si  umyjú ruky bežným spôsobom pod dohľadom učiteľky , ktorý je v súlade s 

aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

• Hrebene sa  budú dezinfikovať raz do týždňa a budú zavesené na vešiakoch.  

• Zákonní zástupcovia zabezpečia pre deti taký druh hrebeňa, aby si ho mohlo dieťa 

zavesiť. 

•  Za celkovú organizáciu  pobytu detí v umyvárni , uzatvorenie vody i spláchnutie WC, 

dodržiavanie hygienických, bezpečnostných a zdravotných predpisov zodpovedá 

učiteľka príslušnej triedy.   

Pitný režim 

• Deťom sa podáva počas pobytu v MŠ  pitná voda , vodu  pripravujú kuchárky do nádob 

na to určených.  

• Počas pobytu vonku tieto prinesie spolu s pohármi upratovačka  na školský dvor. 

• Každé dieťa má na pitný režim svoj vlastný označený pohár.  

•  Po skončení pobytu vonku  ich upratovačka odnesie do kuchyne a vydezinfikuje.   

 

Starostlivosť o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku. 

 

• O školský dvor sa stará školník, ktorý pravidelne kosí trávu, aby zodpovedala 

požiadavkám.  

• Pred príchodom detí na školský dvor upratovačky zabezpečia vynášanie hračiek zo 

skladu.  

• Po odchode zo školského dvora pozametajú piesok okolo pieskoviska, zabezpečia jeho 

prekrytie  a  vydezinfikujú  hračky, ktoré uzamknú v areáli školského dvora.    



Zákonný zástupca 

 

• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

•  Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo 

vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť 

na nevyhnutné minimum.  

• Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

•  Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy 

pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a 

vyzdvihnutia dieťaťa. 

• Zákonný zástupca si pred vstupom do budovy vydezinfikuje ruky  

dezinfekčným prostriedkom. 

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy 

čestné vyhlásenie (príloha č. 3) 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 (príloha č. 4). 

•  Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho 

dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom 

materskej školy. 

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri 

privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom 

priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle 

aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) 

•  Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky 

konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.  

• Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. 

•  Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie 

(príloha č. 3a lebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskejškoly 

v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa 



neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie (príloha č. 4). 

•  Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z 

domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej 

školy.  

•  V prípade, že u dieťa 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. 

 

Pri podozrení na ochorenie 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), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do 

priestorov materskej školy. 

•  Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-

19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej 

miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. 

•  Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 

v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa 

materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s 

použitím rúška.  

• V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola 

usmerneniami z Oranžovej fázy .  

 

 

 

 



Zamestnanci MŠ 

 

• Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 1). 

•  Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 

tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1a). 

 

 

Pracovno-právne vzťahy 

 

• Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne.  

• Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená 

klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, 

zamestnávateľ môže: 

• sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce) alebo  

• ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecné informácie 
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