
MATERSKÁ ŠKOLA BRADÁČOVA 773/30 ,  907  01 M Y J A VA 

         
 

 

 

Pokyny, upravujúce podmienky Materskej školy, Bradáčova 773/30, 

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

Myjava a Elokované pracovisko SNP 407/1, Myjava, obdobie školského 

roku 2020/2021 vo veciach:  

 prevádzky a vnútorného režimu MŠ a EP  na školský rok 2020/2021,  

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.  

 

Prevádzka a vnútorný režim MŠ a EP na školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní: 

 

 Prevádzka  MŠ a jej EP je v bežnom režime – t.j. od 6,00 hod. do 16,00 hod. 

 

 Dochádzku do Materskej školy a Elokovaných pracovísk umožní len deťom z rodín, ktoré 

nie sú v karanténe. 

 

 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej 

teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča,  túto nikde nezaznamenáva 

a nespracováva. 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej 

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

vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4).  

 

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

akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre 

deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je 

limitovaný.  

 

 Odporúča sa aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri  MŠ a EP deti nosili rúška. 

 

 Materská škola a Elokované pracoviská si pre účely izolácie dieťaťa u ktorého sa vyskytnú 

príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania 

vyčlení priestor, ideálne s rozlohou 15m2 a priamym vetraním. 

 

 Jednotlivé triedy sa nemiešajú ani v interiéri ani v exteriéri, ( t.j. spájanie tried, ak to nie je 

možné, pobyt na školskom dvore, deti sú rozptýlené). 



 Organizácia tanečných a umeleckých aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho 

procesu (napr. besiedky a pod.) sa neodporúča. 

 

 Realizácia krúžkovej činnosti pre deti  ani, plavecké kurzy či iné sa neumožňuje, 

 

 MŠ a EP  nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, 

jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: 

lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické 

kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode. 

 

 Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení tejto fázy odporúča realizovať len 

teoretickou formou. 

 

 MŠ a EP zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy (príloha č. 5).  

 

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ a EP vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch MŠ a EP odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum, dieťa  môže 

sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,. 

 

 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch MŠ a EP pohybuje vždy v rúšku resp. v 

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

odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 

 

 MŠ a EP v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do 

budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 

 

 MŠ a EP v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie. 

 

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky 

alebo na miesto na to určené zamestnancom MŠ a EP. 

 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny 

pedagóg) má povinné rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu 

nosiť. 

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

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. 

 

 Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk. 



 Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

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

povrchov a predmetov. 

 

 Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.). 

 

 Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady 

rodičov, rady školy) sa odporúča len dištančnou formou. 

 

 Odporúčame zabezpečiť stravovanie tak, aby sa triedy nepremiešavali. 

 

 Odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa trieda zdržuje počas dňa. 

 

 Odporúčame, aby odpočinok detí prebiehal obvyklým spôsobom. 

 

 Odporúčame, aby materská škola podľa svojich možností, zabezpečila dostatočné 

vzdialenosti medzi lôžkami. 

 

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

 

 Manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej – podrobne 

rozpracovaný v Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre 

školský rok 2020/2021  

 

  Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v Materskej škole a Elokovaných pracoviskách 

nevyskytlo žiadne pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.  

 

 Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v Materskej škole a Elokovaných pracoviskách 

vyskytlo dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19.  

 

 Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch 

medzi deťmi alebo pracovníkmi (epidemický výskyt).  

 

 

 

                  

                                                                                                                        Ľubica Kozárová, riaditeľka 

                         Materská škola, Bradáčova 773/30, 

               907  01 Myjava 

 

          

 

       tel: 0346212010                         IČO : 423788508                               mail: lubica.kozarova@msbradacova.eu  

 



 

 

 

 


