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Organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania v materskej škole pre školský 

rok 2020/2021 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu 

trvania pandémie ochorenia Covid-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických 

opatrení a odporúčaní.  

Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Dokument je koncipovaný ako výstražný systém a manuál odporúčaní v troch fázach – 

zelená, oranžová, červená.  

Zelená fáza – v MŠ žiadne pozitívne dieťa či zamestnanec 

Oranžová fáza – v MŠ sa vyskytlo pozitívne dieťa, zamestnanec 

Červená fáza – zoznam opatrení pri potvrdených pozitívnych prípadoch 

Materská škola informuje rodičov o danej vzniknutej situácii. Zákonní zástupcovia si môžu 

aktuálne zmeny sledovať na stránke MŠ – minedu.sk (rozhodnutia a usmernenia) 

 

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID – 19 

 Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ. 

 Celkový čas zdržiavania s vo vnútorných a vonkajších priestoroch MŠ je treba 

obmedziť na minimum, sprevádzať dieťa môže len jedna osoba. 

 Pohyb osôb v MŠ je povolený vždy len v rúšku 

 Pri vstupe do budovy MŠ si rodič vydezinfikuje  ruky, dieťa si umyje ruky 

dezinfekčným mydlom. 

 MŠ zabezpečuje ranný filter, MŠ v prípade podozrenia na akútne ochorenie ( nielen 

Covid) dieťa od rodiča nepreberie. 

 Rodič zabezpečí dieťaťu zabalené rúško do skrinky. 

 Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 

viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné 

vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

 Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) 

z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané 

všeobecným lekárom . 



 Rodič rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok 

z domáceho prostredia do materskej školy. 

 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie, bezodkladne 

informuje MŠ 

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

aktuálne opatrenie ÚVZ SR. 

 Pedagogický zamestnanec má rúško odporučené pri výkone VVČ, v ostatných 

prípadoch ako to ukladá aktuálne opatrenie ÚVZ SR. 

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

vetranie. 

 Priestory MŠ, hygienické zariadenia, hrové prvky sa dezinfikujú najmenej dvakrát 

denne a podľa potreby opakovane. 

 Osobitná starostlivosť sa venuje vstupným priestorom, kľučkám, vypínačom, 

toaletám, smetné koše sú otvorené. 

 Organizácia hromadných podujatí sa neodporúča. 

 Ak sa počas dňa vyskytne u dieťaťa niektorý možný príznak COVID 19, nasadí si rúško, 

je izolovaný v miestnosti (červená trieda), okamžite je kontaktovaný zákonný 

zástupca a bezodkladne odvedie dieťa domov 

 

Stravovanie 

 Stravovanie sa uskutočňuje tak, aby sa deti nepremiešavali, a to v triede a jedálni 

MŠ. 

 

Odpočinok detí 

 Využíva sa celá trieda na rozloženie lôžok,  lôžka sú uložené čo najďalej od seba. 

 Posteľné prádlo sa mení raz týždenne. 

     

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať nariadené pokyny vydané v Školskom 

poriadku a dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia nariadené RÚVZ. 


