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❖ Pokyny stanovujú základné prevádzkové podmienky MŠ Ťapešovo 117 po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID -19 

❖ Týmto dokumentom sa upravujú základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od 

štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov  

 

 

1.   Prevádzka a vnútorný režim MŠ Ťapešovo 117 

 

Prevádzka materskej školy a vnútorný režim sa bude riadiť na základe semaforu, 

troch úrovni: 

Zelenej fázy: tá predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani 

pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19. 

Oranžovej fázy: fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo 

zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID 

Červenej fázy: fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych 

prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. 

 

Prebiehajúca fáza a podmienky a opatrenia z nej vyplývajúce budú vždy aktuálne zobrazené 

na vchodových dverách , nástenkách materskej školy a na stránke školy.  

 

➢ Prevádzka MŠ Ťapešovo 117: 6,30 - 15,30 

➢ V prevádzke sú dve triedy charakterizované ako poldenná a celodenná 

➢ Triedy sú však vytvorené podľa vekových skupín 

➢ Triedy Tulipániky ako poldenná trieda a Margarétky ako celodenná trieda 

➢ Počas spánku sa deti premiešavajú do jednej triedy : triedy Margarétky 

➢ V prípade rizika, t.j. podozreniu na ochorenie COVID 19 triedy Tulipániky a 

Margarétky bude riešiť v semafore farby oranžová a červená ako jednu triedu  

(dôvodom je spájanie tried na spánok a spoločná umyvárky i sociálne zariadenia) 

V opačnom prípade by bola narušená VVČ (podľa veku detí) 

➢ Deti  do odvolania nebudú používať textilné uteráky 

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

pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, 

podľa podmienok materskej školy. 

 

 

 



 

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

➢ Zvýšenú pozornosť bude škola venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických 

návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. ďalej bude  dbať na to, 

aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje 

prenos nákazy.  

➢ Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl 

medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 

Zriaďovateľ: 

➢ Zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti v bežnom režime 

➢ 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 sa odporúča 

zabezpečiť bezdotykové teplomery a zásobníky na papierové utierky do umyvární 

vrátané papierových utierok.  

➢ V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných 

prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie aktuálne 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. 

➢ Zabezpečí prívod teplej vody v umyvárke 

Riaditeľka: 

➢ Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a  vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania . Zamestnanci predkladajú po 

každom prerušení dochádzky   v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie 

o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie 

➢ V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole bezodkladne rieši 

vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časti Oranžová fáza a ďalej 

časti červená 

 

 

 

 

 



 

 

Zákonný zástupcovia dieťaťa : 

➢ 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 prehlásenie a po 

každom prerušení dochádzky dieťa 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  

➢ Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho 

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.  

➢ V prípade, že u žiaka 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. 

➢ Dodržiava aktuálne pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré budú verejne prístupné 

na nástenke a stránke školy 

 

Stravovanie 

➢ Bude prebiehať bežným spôsobom. Deti sa budú stravovať vo svojej triede v 

stanovený čas. Spoločná jedáleň na škole nie je.  

 

         Spánok 

➢ Bude prebiehať vo vyvetranej miestnosti 

➢ Deti sa na spánok premiešavajú 

➢ Riaditeľka podľa možností zabezpečí rozostúpenie postieľok v spálni a osloví 

rodičov detí, ktorým to podmienky dovoľujú,   rozhodnúť sa v danej situácií 

dieťa začleniť na poldennú dochádzku ( aby boli podmienky v spálňovej časti 

mš vzhľadom k prenosu vírusu bezpečnejšie) 

 

 



 

 

 

 

2. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 
➢ Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy 

➢ Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých 

osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 

➢ Materská škola  zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra. 

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

dieťa nepreberie.  

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

prehlásenie (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 

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

aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. 

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

špeciálny pedagóg) má odporučené rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít 

tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. 

➢ MŠ zabezpečí izolačnú miestnosť, v prípade podozrenia choroby v nej umiestni dieťa 

do príchodu rodičov 

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

vetranie. 

➢ Priestory materskej školy, 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 dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, 

do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch 

kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

➢ Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie 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.  

➢ Budú zabezpečené smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

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

 



 

 

Pokyny riaditeľky MŠ Ťapešovo 117 z hľadiska bezpečnostných 

opatrení ako prevencia nákazy COVID 19 

(zelená fáza) 

 

1. Žiadna osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, respiračnými príznakmi                     

a s príznakmi COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy, ani budovy 

školy 

2. Pri ceste do MŠ sa deti i rodičia riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RUVZ 

3. Rodičia strávia v šatni len nevyhnutný čas na prezlečenie dieťaťa 

4. Rodič je povinný priviesť do materskej školy len zdravé dieťa, bez akýchkoľvek 

respiračných príznakov, príznakov infekcie dýchacích ciest, hnačiek, bolesti hlavy. 

5. Pred vstupom do priestorov školy je rodič povinný sebe i dieťaťu vydenzifikovať ruky. 

6. Ak si dieťa prinesie na spánok hračku, nesmie ju v priebehu týždňa z mš vyniesť. Ak sa 

tak stane, už ju do konca týždňa nesmie (ani inú) späť priniesť. Následne ju  cez 

víkend treba doma vyprať, vydenzifikovať 

7. Pyžama sa deťom vracajú každý piatok. (výmena raz týždenne) 

8.  Ak učiteľka počas dňa zistí, že má dieťa príznaky choroby ( zvýšenú teplotu, 

nezastaviteľný kašeľ, bolesti hlavy, bruška a celkovú slabosť) umiestni ho do izolačnej 

miestnosti , kde je sním na to určený dozor. Ďalej zavolá zákonnému zástupcovi, 

ktorý je povinný si pre dieťa prísť a danú skutočnosť oznámiť pediatrovi. 

9. Pri prvom vstupe do mš rodič predloží učiteľke čestné prehlásenie a následne aj po 

troch dňoch neprítomnosti dieťaťa v škole. 

10. Každé dieťa musí mať v skrinke čisté rúško zabalené v igelitovom sáčku pre prípad 

izolácie 

11. Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pokyny upravujúce podmienky Materskej školy na šk.r. 2020/2021 sa môžu 

meniť a dopĺňať vzhľadom na zmenu pandémie COVID -19, rozhodnutím 

RÚVZ a MŠ SR. 

 

 

2.septembra 2020 v Ťapešove 

 

............................................................. 

Mgr. Mária Kubiridžáková 

riaditeľka MŠ Ťapešovo 117 

 

 

 

 

......................................................... 

Pavol Bugaj 

zriaďovateĺ za Obec Ťapešovo  


