
Materská škola, Štúrova 197/53, 922 10 Trebatice 

 

 

Vnútorný pokyn č. 1/2021 

zo dňa 26.08.2021 

 

 upravujúci prevádzku a vnútorný režim materskej školy 

a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

 počas pandémie COVID - 19 

od začiatku školského roka 2021/22 

 

 

Tento dokument vychádza z aktuálne platného dokumentu MŠVVaŠ SR - Školský semafor na 

školský rok 2021/22, manuál pre všetky druhy škôl a z dokumentov k nemu nadväzujúcich. 

Vypracovaný je ako súhrn opatrení a pravidiel odporúčaných na zamedzenie šírenia vírusu 

Covid – 19.  

 

Všeobecné pokyny  

 

 vstup cudzím osobám (okrem osôb sprevádzajúcich deti) do priestorov materskej 

školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou materskej školy a s Písomným 

vyhlásením o bezpríznakovosti 

 materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9, písm. a), b) zákona 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

 materská škola zverejní oznam o podmienkach vstupu do školy na vchodových 

dverách a na webovej stránke materskej školy 

 hromadné podujatia sa neuskutočňujú, alebo sa uskutočňujú bez premiešania tried 

 rodičovské schôdzky sú odporúčané uskutočňovať dištančnou formou, v prípade, že to 

z prevádzkových dôvodov nie je možné, je potrebné zamedziť miešaniu rodičov 

z rôznych tried 

 dôležité je zabezpečiť dostatočné odstupy medzi osobami v celom objekte školy, 

dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, ochranu dýchacích ciest rúškom 

alebo respirátorom 

 materská škola zabezpečí dezinfekciu priestorov miestností, v ktorých sa deti 

pohybujú minimálne jedenkrát denne, dotykových plôch ( kľučky, zábradlia, 

vypínače, točky, ...) minimálne dvakrát denne, toaliet trikrát denne, respektíve podľa 

potreby 

 vo všetkých miestnostiach je zabezpečené intenzívne vetranie, po odchode detí sa 

zapína germicídny žiarič 

 odporúčané je minimalizovanie miešania detí a zamestnancov tried 



 materská škola zriadi izolačnú miestnosť, ktorá slúži pre izoláciu osôb s príznakmi 

Covid – 19 alebo iného infekčného ochorenia do ich odchodu domov. 

 

Povinnosti zákonných zástupcov 

 

 rodič predkladá pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení 

dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane 

voľných dní Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

 rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích 

dní z dôvodu choroby (voľné dni sa nezapočítavajú). Pri absencii viac ako 5 dní musí 

predložiť Potvrdenie o chorobe, ktoré vydá všeobecný lekár pre deti a dorast 

 v prípade, že je u dieťaťa podozrenie na Covid – 19, bolo v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na Covid – 19, alebo je u dieťaťa potvrdený Covid – 19, rodič bezodkladne 

informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku 

 rodič zabezpečí dve ochranné rúška pre dieťa do jeho skrinky 

 do šatne môže vstúpiť len jedna sprevádzajúca osoba na triedu, ostatní čakajú v 

odstupoch vo vestibule a vonku  

 pred vstupom do budovy si sprevádzajúca osoba vydezinfikuje ruky dezinfekčným 

prostriedkom umiestneným pred vchodom  

 hry detí na dvore materskej školy pri odchode detí domov sú zakázané  

 rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení v zmysle 

aktuálnych opatrení MŠVVaŠ, ÚVZ, MZ SR.  

 

Odporúčanie pre zákonných zástupcov 

 ak dieťa spĺňa podmienky výnimky:  

prekonalo covid za posledných 180 dní, 

                  je plne zaočkované, 

                      je zaočkované 1. dávkou do 180 dní od prekonania covidu, 

odporúčame rodičom predložiť materskej škole formulár Oznámenie o výnimke 

z karantény. V takomto prípade dieťa pri výskyte covidu v materskej škole nemusí ísť 

do 14-dňovej karantény.  

 

Pokyny pre pedagogických zamestnancov 

 

 učiteľka  rannej smeny zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, v prípade 

podozrenia na akékoľvek ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie 

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

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

 pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška  

 pedagogický zamestnanec má povinnosť nosiť rúško počas celého pobytu v materskej 

škole 



 materská škola v súčasnosti neorganizuje žiadne hromadné akcie, v nevyhnutnom 

prípade realizuje podujatie len na úrovni triedy a bez prítomnosti zákonných zástupcov 

a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole  

 materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a 

upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie 

vzdelávania v základnej škole  

 zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie 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  

 pokým je okres Piešťany v zelenej farbe Covid semaforu, môžu rodičia vstupovať do 

budovy. Ak sa situácia zhorší, budeme reagovať sprísnením režimu 

 povinné ranné meranie teploty zavedieme podľa vývinu situácie 

 učiteľka zabezpečí, aby si dieťa si umylo ruky pod jej dohľadom pred vstupom do 

triedy a potom vždy podľa stanovených hygienicko – epidemiologických  nariadení 

 deti si môžu priniesť do triedy jednu hračku na spanie, ktorú si na konci týždňa vezmú 

domov spolu s pžamkom 

 nápoje si deti nosia z domu vo vlastnej fľaške.  

 

 

Pokyny pre nepedagogických zamestnancov 

 

 poverený nepedagogický zamestnanec materskej školy zabezpečuje dostatok 

dezinfekčných prostriedkov pred vstupom do budovy  

 poverený nepedagogický zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu 

príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu tried v šatni 

 nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško počas celého pobytu v materskej škole 

 vo všetkých miestnosti, kde sa zdržujú deti, je zabezpečuje časté a intenzívne vetranie  

 priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové 

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

 osobitná pozornosť sa venuje 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 

 poháriky, zubné pasty, zubné kefky, úbory na cvičenie sa používajú, hneď po použití 

sa čistia  

 pitný režim na pobyt vonku deťom zabezpečujú zákonní zástupcovia prostredníctvom 

vlastných nápojov vo fľašiach, ktoré si denne berú domov  

 smetné koše budú upravené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

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

 posteľná bielizeň a pyžamká detí sa menia jedenkrát za týždeň 



 materská škola zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná 

vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.   

 na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory 

herní  

 po odchode detí z tried sa každý deň budú používať germicídne žiariče  

 

Stravovanie 

 

 v spolupráci s vedúcou školskej jedálne a kuchárkami bude stravovanie zabezpečené 

bežným spôsobom v jedálni materskej školy 

 stravovanie bude zabezpečené tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali 

 miestnosť musí byť efektívne vetraná, dodržané všetky hygienicko – epidemiologické 

opatrenia  

 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.  

 

 

 

 

 

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

             Jana Palkechová 

       riaditeľka materskej školy  

 

 

 


