
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Materskej školy, Bradáčova 773/30, 

Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované 

pracovisko, SNP 407/1, Myjava do konca školského roku 2019/2020. 

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov 

účinných od 22. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Bol vytvorený ako pomocný materiál 

pri otváraní materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia 

konzultujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné 

kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

 

Zmenou oproti dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských 

škôl do konca školského roku 2019/2020 od 15. 6. 2020“ je, že od 22. 6. 2020 odporúčame, 

aby odpočinok detí prebiehal obvyklým spôsobom. 

 

Zriaďovateľ: 

Materské školy, ktoré k 22.6.2020 boli v prevádzke, sa primerane riadia pokynmi 

zriaďovateľa. 

 

 Vydá pokyn riaditeľom materských škôl, riaditeľom základných škôl s materskými 

školami a riaditeľom spojených škôl, ktorých súčasťou je aj organizačná zložka 

materská škola (ďalej len „riaditeľ materskej školy“) na zabezpečenie dôkladného 

čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek pred otvorením 

po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktoré sa za 

bežných okolností, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej Strana 2 z 6 škole v znení vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., vykonáva cez letné 

prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy najmenej na tri týždne.  

 Zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti maximálne na desať hodín 

denne.  

 V spolupráci s riaditeľom materskej školy pre všetkých zamestnancov a prevádzku 

zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, 

ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku materskej školy zabezpečí 

primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky 

do umyvární vrátané papierových utierok.  

 V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných 

prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-

epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri 

materskej školy. 

 Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 



Organizácia: 

 

 Materská škola a jej Elokované pracoviská sú otvorené od 01.06.2020. 

 Prevádzka je zabezpečená od 6,00 hodiny do 16,00 hodiny na všetkých troch 

zariadeniach v rozsahu 10 hodín. 

 Materská škola zverejnení oznam na každých vchodových dverách, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy (príloha č. 4). 

 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri 

vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 

 Počet detí v jednej skupine (triede) bude v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Skupiny budú zmiešané. 

 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, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje 

príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

 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. 

 

Personálne zabezpečenie prevádzky  MŠ a EP: 

 

 Riadenie MŠ a EP zabezpečujú pedagogickí zamestnanci – riaditeľka, zástupkyne 

riaditeľky. 

 Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci. 

 Hospodárenie MŠ a EP zabezpečuje – referentka účtovníctva. 

 Upratovanie zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci – upratovačky. 

 Stravovanie zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci – vedúca ŠJ, pomocná 

administratívna sila, kuchárky. 

 Údržbu zabezpečuje nepedagogický zamestnanec – údržbár. 

 Ak pedagogický zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec má problém 

nastúpiť na riadny výkon práce v zmysle pracovnej zmluvy a tento problém spočíva v 

obave o zdravie (ak je táto opodstatnená) alebo objektívnej prekážke na jeho strane, 

môže sa so svojim zamestnávateľom dohodnúť na neprítomnosti v práci.  

 

 

 



 Vychádzajúc z možností, ktoré Zákonník práce ponúka, môže tento zamestnanec 

požiadať o:  

a.) čerpanie dovolenky,  

b.) home office, ak prácu podľa pracovnej zmluvy môže vykonávať aj z miesta mimo 

pracoviska,  

c.) prekážku v práci na strane zamestnanca zo zdravotných dôvodov (napr. PN určená 

lekárom),  

d.) resp. iná prekážku na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce, 

ktorý ustanovuje, že:  

 Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi  

a) ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez 

náhrady mzdy,  

b) pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez 

náhrady mzdy,  

c) pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, 

pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. 

 

Riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky: 

 

 Vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského 

roku 2019/2020 vo veciach:  

a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 

2019/2020,  

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.   

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

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

 Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými 

zástupcami detí, zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku 

materskej školy.  

  Prevádzka počas mesiacov júl a august, t. j. do konca školského roku 2019/2020, sa 

riadi štandardným postupom, ako v iných rokoch. 

 Zabezpečí vykonávanie zdravotného filtra, ako aj preventívne meranie teploty detí 

bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy. 

 Dôkladné čistenie priestorov MŠ a EP, dezinfekcie priestorov a hračiek – upratovačky.  

 Informuje a poučí všetkých zamestnancov o sprísnených podmienkach upratovania 

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

a predmetov. 

 

 

 

 



Zákonný zástupca dieťaťa: 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa dodržiava pokyny riaditeľky MŠ, zástupkýň riaditeľky MŠ 

a EP, ktoré upravujú podmienky na obdobie do konca školského roka. 

 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ. 

 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 (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk).    

 Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v 

súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za 

účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 

 Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi MŠ a EP a preberá dieťa výhradne od 

zamestnanca  MŠ a EP, priestor: šatňa – trieda, trieda – šatňa.  

 Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení 

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

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 

2).  

 Hračky dieťa z domáceho prostredia do MŠ a jej EP nenosí. 

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho 

skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. 

 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. 

 

Pedagogický a iný zamestnanec (nepedagogický) tým poverený: 

 

 Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú pedagogickí zamestnanci. 

 Dobrovoľná účasť detí v materskej škole neumožňuje materskej škole pokračovať vo 

vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci 

možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií 

detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania. 

 Rozvíjame kľúčové kompetencie v súlade so ŠkVP so zameraním sa na:  

Jazyk a komunikácia,  

Človek a príroda,  

Zdravie a pohyb,  

Matematika a práca s informáciami. 



 Dodržiava pokyny riaditeľky, zástupkyne MŠ a EP, ktoré upravujú podmienky na 

obdobie do konca školského roka. 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa), majú 

odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho 

procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

 Dieťa preberá od zákonného zástupcu a odovzdáva zákonnému zástupcovi dieťa 

pedagogickí  alebo iný zamestnanec tým poverený, pri vstupe zo šatne do triedy 

a z trieda do šatne detí. 

 Vykoná zdravotný filter,  ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým 

teplomerom pri vstupe do materskej školy - triedy 

 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom (po prevzatí) pod dohľadom pedagogického 

alebo iného zamestnanca MŠ tým povereného, ktorý bude v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

 Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov 

osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti 

osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

 Pri pobyte v exteriéri a interiéri MŠ deti nemusia nosiť rúško. 

 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre 

deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ a EP, alebo mimo neho, podľa podmienok 

MŠ a EP. 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bežné ošetrenie rúk. Poháriky, zubné pasta a zubné kefky 

sú uskladnené a nepoužívajú sa. 

 Zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. 

 Pred spánkom musí byť miestnosť dostatočne vyvetraná a vydezinfikovaná. 

 Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom. 

 

Odpočinok detí: 

 

 Odporúča sa, aby odpočinok detí prebiehal obvyklým spôsobom. 

 

Stravovanie: 

 

 Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné zabezpečovať školské 

stravovanie v bežnej podobe.   

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

k jeho znehodnoteniu.  

 Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbory.  

 Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. 



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

(nosenie rúška, čiapky, jednorazových rukavíc). 

 

Zamestnanec v práčovni: 

 

 Dodržiava pokyny riaditeľky, zástupkyne MŠ a EP, ktoré upravujú podmienky na 

obdobie do konca školského roka. 

 Zodpovedá za pravidelnú, dostatočnú hygienu a dezinfekciu potrebnú pre prevádzku 

MŠ a EP v súlade s hygienickými a epidemiologickými požiadavkami priestorov im 

zverených v interiéri a exteriéri. 

 Nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie RÚVZ SR. 

 O pravidelnú výmenu a pranie posteľného prádla (1x za 3 týždeň) sa starajú 

zamestnanci tým poverení (práčky, upratovačky, zástupkyne jednotlivých zariadení). 

 Zabezpečujú pranie posteľného prádla bežným spôsobom, uteráky sa počas 

mimoriadnej situácie nepoužívajú. 

 

Zamestnanec na upratovanie – upratovačka: 

 

 Dodržiava pokyny riaditeľky, zástupkyne MŠ a EP, ktoré upravujú podmienky na 

obdobie do konca školského roka.  

 Nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie RÚVZ SR. 

 Dieťa preberá od zákonného zástupcu a odovzdáva zákonnému zástupcovi dieťa 

pedagogickí  alebo iný zamestnanec tým poverený  pri vstupe zo šatne do triedy, 

z triedy do šatne detí. 

 Zodpovedá za pravidelnú, dostatočnú hygienu a dezinfekciu potrebnú pre prevádzku 

MŠ a EP v súlade s hygienickými a epidemiologickými požiadavkami všetkých 

priestorov v interiéri a exteriéri. 

 Priestory MŠ a EP, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky 

v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. 

 Osobitná pozornosť sa bude venovať dezinfekcii šatňových/vstupných priestorov, 

rovnako dezinfekcii dotykových plôch, kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

 Smetné koše budú bez vrchných uzáverov, ak to bude možné. 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bežné ošetrenie rúk. Poháriky, zubné pasta a zubné kefky 

sú uskladnené a nepoužívajú sa. 

 Zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. 

 Pred spánkom musí byť miestnosť dostatočne vyvetraná a vydezinfikovaná. 

 O pravidelnú výmenu a pranie posteľného prádla (1x za 3 týždeň) sa starajú 

zamestnanci tým poverení (práčky, upratovačky, zástupkyne jednotlivých zariadení). 

 

 



Organizácia tohto dokumentu sa vzťahuje i na prevádzku Špeciálnej materskej 

školy, (ktorá je súčasťou Spojenej školy, Továrenská 63/1, Myjava, v zastúpení 

riaditeľky Mgr. Dagmar Líškovej Zemanovej), umiestnenej v priestoroch EP, Hoštáky 

671/12, Myjava pavilón B prízemie a to v nasledovnom: 

 

 Špeciálna materská škola je otvorené od 01.06.2020. 

 Prevádzka je poldenná, zabezpečená od 7,30 hodiny do 12,00 hodiny pod dohľadom 

pedagogických zamestnancov Spojenej školy – špeciálnej materskej školy 

 Počet detí v triede bude maximálne 8. 

 Zverejnení oznam na každých vchodových dverách, za akých podmienok nemôže 

nastúpiť dieťa do materskej školy (príloha č. 4). 

 Špeciálna materská  škola v spolupráci  zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do 

budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 

 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  EP.  

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID – 19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 Spojená škola - špeciálna 

materská škola   informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných 

ochorení. 

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

v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku Spojenej 

školy a MŠ a opustí EP v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 

Personálne zabezpečenie prevádzky  špeciálnej materskej školy: 

 

 Riadenie Spojenej školy, ktorej súčasťou je špeciálna materská škola  zabezpečuje 

riaditeľka Spojenej  školy. 

 Riaditeľka Spojenej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú 

hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky, potrebných pre 

zabezpečenie stanovených hygienicko – epidemiologických podmienok vo všetkých 

priestoroch a exteriéri EP, dôkladné čistenie priestorov EP – iba priestory pre deti 

špeciálnej materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek. 

 Stravovanie zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci – vedúca ŠJ, kuchárky EP, 

Hoštáky 671/12, Myjava. 

 Dochádzku detí do špeciálnej materskej školy umožní riaditeľka len deťom z rodín, 

ktoré nie sú v karanténe. 

 

 



Zákonný zástupca dieťaťa: 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa dodržiava pokyny riaditeľky  MŠ, zástupkyne EP, Hoštáky 

a riaditeľky Spojenej školy, ktoré upravujú podmienky na obdobie do konca školského 

roka. 

 Pri ceste do EP sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní 

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

odvádzaní dieťaťa z MŠ – EP (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).    

 Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v 

súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za 

účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 

 Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi MŠ a EP a preberá dieťa výhradne od 

zamestnanca  MŠ a EP, priestor: šatňa – trieda, trieda – šatňa.  

 Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení 

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

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 

2).  

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho 

skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. 

 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. 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo 

špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone 

výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný 

štít. 

 Dieťa preberá od zákonného zástupcu a odovzdáva zákonnému zástupcovi dieťa 

pedagogickí  alebo iný zamestnanec tým poverený  pri vstupe zo šatne do triedy, 

z triedy do šatne. 

 Vykoná zdravotný filter,  ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým 

teplomerom pri vstupe do materskej školy - triedy 

 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom (po prevzatí) pod dohľadom pedagogického 

alebo iného zamestnanca MŠ tým povereného, ktorý bude v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  



 Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov 

osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti 

osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

 Pri pobyte v exteriéri a interiéri MŠ deti nemusia nosiť rúško. 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bežné ošetrenie rúk. Poháriky, zubné pasta a zubné kefky 

sú uskladnené a nepoužívajú sa. 

 Zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. 

 

Pedagogický a iný zamestnanec (nepedagogický) tým poverený: 

 

 Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú pedagogickí zamestnanci. 

 Dodržiavajú pokyny riaditeľky Spojenej  školy, ktoré upravujú podmienky na obdobie 

do konca školského roka. 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo 

špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone 

výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný 

štít. 

 Dieťa preberá od zákonného zástupcu a odovzdáva zákonnému zástupcovi dieťa 

pedagogickí  alebo iný zamestnanec tým poverený  pri vstupe zo šatne do triedy, 

z triedy do šatne. 

 Vykoná zdravotný filter,  ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým 

teplomerom pri vstupe do materskej školy - triedy 

 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom (po prevzatí) pod dohľadom pedagogického 

alebo iného zamestnanca MŠ tým povereného, ktorý bude v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

 Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov 

osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti 

osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

 Pri pobyte v exteriéri a interiéri MŠ deti nemusia nosiť rúško. 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bežné ošetrenie rúk. Poháriky, zubné pasta a zubné kefky 

sú uskladnené a nepoužívajú sa. 

 Zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. 

 

Stravovanie: 

 

 Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné zabezpečovať školské 

stravovanie v bežnej podobe.   

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

k jeho znehodnoteniu.  



 Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbory.  

 Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. 

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

(nosenie rúška, čiapky, jednorazových rukavíc). 

 

.Zamestnanec na upratovanie: 

 

 Dodržiava pokyny riaditeľky Spojenej školy, ktoré upravujú podmienky na obdobie do 

konca školského roka.  

 Zodpovedá za pravidelnú, dostatočnú hygienu a dezinfekciu potrebnú pre prevádzku 

priestorov pavilónu B prízemie EP, Hoštáky (ktoré využívajú) v súlade s hygienickými 

a epidemiologickými požiadavkami všetkých priestorov v interiéri a exteriéri. 

 Priestory EP, ktoré špeciálna materská škola, využíva -  hygienické zariadenia 

a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát 

denne a podľa potreby aj opakovane. 

 Osobitná pozornosť sa bude venovať dezinfekcii šatňových/vstupných priestorov, 

rovnako dezinfekcii dotykových plôch, kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

 Smetné koše budú bez vrchných uzáverov, ak to bude možné. 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bežné ošetrenie rúk.  

 Zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. 

 

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), ako 

aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.  

 

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje 

príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

 

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 potvrdenia ochorenia  

Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  

 

Všetky ustanovenia tohto dokumentu majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ 

spoločne s 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. 

 

V Myjave: 18.06.2020                          Ľubica Kozárová, riaditeľka 

          Materská škola, Bradáčova 773/30, 

                907 01 Myjava 


