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Prevádzka MŠ 

Prevádzka MŠ bude od 1.6.2020 od 7:00 hod. do 16:00 hod. 

Materská škola bude v mesiaci august zatvorená z hygienických dôvodov. 

Rodičia privádzajú deti do MŠ v intervaloch: 

1 skupina od 7:00 do7:20 vchod A /hlavný vchod/  

3 skupina od 7:00 do7:20 vchod B /vchod do triedy veveričiek/  

2 skupina od 7:20 do7:40 vchod A /hlavný vchod/  

4 skupina od 7:20 do 7:40 vchod C /vchod pre zamestnancov/  

5 skupina od 7:40 do 8:00 vchod C /vchod pre zamestnancov/  

Deti budú prijímané zamestnancami MŠ pri vchodoch A, B, a C. 

 

Organizácia skupín 

V jednej skupine je max. 15 detí. Skupina sa nebude meniť, aj keď klesne počet detí. 

Riaditeľka MŠ môže skupinu zmeniť od nasledujúceho týždňa, podľa aktuálneho počtu detí. 

Zamestnanci MŠ podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi 

deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní a oddychu. 

 

Dochádzka detí do materskej školy 

Detí prichádzajú do MŠ so zákonným zástupcom a odchádzajú z MŠ len s osobami, ktoré 

s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. Ak je touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 

rokov /na základe plnomocenstva/. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa 

zamestnancovi MŠ pri vchode. Zamestnanec MŠ dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na 

základe záveru ranného zdravotného filtra.  Detí prichádzajú do MŠ v časových intervaloch 

podľa skupín. Odchod detí z materskej školy je od 12:00 hod. do 12:30 hod. a od 14:30 hod. do 

16:00 hod. Pri vyzdvihnutí detí zo školského dvora, rodičia vchádzajú do areálu po jednom 

(rodič vyzdvihne dieťa v skupine a odchádza, až potom vchádza do areálu druhý rodič). Rodičia 

detí z 1. skupiny, 2. skupiny a 5. skupiny vyzdvihujú deti z hlavného dvora (hlavný vchod od 

základnej školy). Rodičia detí z 3. skupiny a 4. skupiny vyzdvihujú deti zo zadného dvora 

a použijú vchod od bytovky. Pri vyzdvihovaní detí z tried sa používa hlavný vchod pre skupiny 

1,2,4,5 a vchod B pre skupinu 3.  Zamestnanec MŠ privedie dieťa k východu MŠ. Rodič do 

budovy nevstupuje ani pri vyzdvihovaní dieťaťa. 
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Preberanie detí 

Zamestnanec MŠ preberie dieťa pri vchode do MŠ po zmeraní teploty a na základe ranného 

filtra. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie. Dieťa si 

dezinfikuje ruky a odchádza so zamestnancom MŠ do šatne a následne do svojej skupiny. Ak 

sa u dieťaťa počas dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnené 

v samostatnej miestnosti a zamestnanec MŠ kontaktuje  zákonného zástupcu, ktorý ho 

bezodkladne vyzdvihne. 

 

Usporiadanie denných činností/aktivít v materskej škole 

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

organizuje v exteriéri areálu MŠ.  

Deti sa budú hrať v jednotlivých skupinách. 

Deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nemusia nosiť rúško.  

Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie ani krúžky. 

 

Organizácia v umyvárni 

Zamestnanci MŠ dbajú na rozvíjanie a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred 

stravovaním a po príchode zvonku. Dbajú na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky 

efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

Umyvárne sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.  

Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú. 

 

Organizácia pri jedle 

Desiata: 

1 skupina od 8:10 hod. do 8:25 hod. v jedálni.  

3 skupina od 8:10 hod. do 8:25 hod. v triede Veveričky. 

5 skupina od 8:30 hod. do 8:45 hod. v jedálni. 

4 skupina od 8:30 hod. do 8:45 hod. v triede Včielky. 

2 skupina od 8:50 hod. do 9:05 hod. v jedálni. 
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Obed: 

1 skupina od 11:10 hod. do 11:30 hod. v jedálni. 

3 skupina od 11:10 hod. do 11:30 hod. v triede Veveričky. 

5 skupina od 11:35 do 11:50 hod. v jedálni. 

4 skupina od 11:30 do 11:50 hod. v triede Včielky. 

2 skupina od 11:55 do 12:20 hod. v jedálni. 

 

Olovrant 

1 skupina od 14:15 hod. do 14:30 hod. v jedálni. 

3 skupina od 14:15 hod. do 14:30 hod. v triede Veveričky. 

2 skupina od 14:35 hod. do 14:50 hod. v jedálni. 

4 skupina od 14:35 hod. do 14:50 hod. v triede Včielky. 

5.skupina od 14.35 hod. do 14.50 hod v triede Ovečiek 

 

Organizácia v spálni 

Lehátka sú vo vzdialenosti  1 meter. Posteľná bielizeň sa mení 1x do týždňa bežným spôsobom. 

 

 

Povinnosti zamestnancov 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci. 

Ostatné činnosti v materskej škole zabezpečia nepedagogickí zamestnanci. 

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec 

školy nemusí nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, 

v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

Nepedagogickí zamestnanci dezinfikujú priestory MŠ – šatne, vstupne priestory, kľučky, 

vypínače, zábradlie a pod. a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky 

v exteriéri najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. 

 

Povinnosti zákonných zástupcov 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri 

privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a 

pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia 

rúk).  



5 
 

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na 

obdobie do konca školského roku 2019/2020.  

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na 

základe záveru ranného zdravotného filtra.   

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.  

Z hygienických dôvodov je nosenie hračiek a iných pomôcok z domáceho prostredia zakázané. 

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. 

Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

Zákonný zástupcovia sa v areály materskej školy  nezdržujú, nezhromažďujú. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID – 19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti 

a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej 

školy. 

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

do samostatnej miestnosti a zamestnanec MŠ kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezokladne vyzdvihnú.  

O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ. 

Ak sa u zamestnanca MŠ objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného 

dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku materskej školy a opustí materskú školu 

v najkratšom čase s použitím rúška. 

 

 

 

Ľubica Mikušová 

                                                                                                               Riaditeľka MŠ 


