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Prevádzka MŠ 

Prevádzka MŠ bude od 2.9.2020 od 6:30 hod. do 17:00 hod. 

 

 

Organizácia  v triedach 

Deti sa zdržiavajú v priestoroch triedy, do ktorej sú zaradené. 

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 s jedným zákonným zástupcom, alebo poverenou osobou a s jedným 

zákonným zástupcom, alebo poverenou osobou aj odchádzajú. Ak je touto osobou súrodenec, 

musí byť starší ako 10 rokov /na základe plnomocenstva/. Zákonný zástupca alebo 

sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa pedagogickému zamestnancovi v triede a vo vnútorných 

a vonkajších  priestoroch materskej školy sa nezdržiava. Rodičia dodržujú v priestoroch 

materskej školy 2 metrové rozostupy. 

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá zákonný zástupca zdravotný dotazník 

a vyhlásenie rodiča, vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  a po každom prerušení 

dochádzky viac ako 3 dni vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  

 

Preberanie detí 

Zamestnanec MŠ preberie dieťa pri vchode do triedy na základe ranného filtra. V prípade 

podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie. Dieťa si dezinfikuje ruky. 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 pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nemusia nosiť rúško.  
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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 

Materská škola sa bude riadiť aktuálnymi opatreniami a rozhodnutiami Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Desiata: 

Mravčekovia 8:10 – 8:25 Jedáleň 

Veveričky 8:10 – 8:25 Trieda Veveričky  

Včielky 8:10 – 8:25 Trieda Včielky 

Lienky 8:30 – 8:45 Jedáleň 

Kuriatka 8:30 – 8:45 Jedáleň 

Ovečky 8:45 – 9:05 Jedáleň 

Obed: 

Mravčekovia 11:10 – 11:30 Jedáleň 

Veveričky 11:10 – 11:30 Trieda Veveričky  

Včielky 11:10 – 11:30 Trieda Včielky 

Lienky 11:35 – 11:55 Jedáleň 

Kuriatka 11:35 – 11:55 Jedáleň 

Ovečky 12:00 – 12:20 Jedáleň 

Olovrant 

Mravčekovia 14:15 – 14:30 Jedáleň 

Veveričky 14:15 – 14:30 Trieda Veveričky  

Včielky 14:15 – 14:30 Trieda Včielky 

Lienky 14:35 – 14:50 Jedáleň 

Kuriatka 14:35 – 14:50 Jedáleň 

Ovečky 14:55 – 15:10 Jedáleň 
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Organizácia v spálni 

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  nosí rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu aj 

v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít. 

Nepedagogickí zamestnanci dezinfikujú priestory MŠ – šatne, vstupné 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).  

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

obdobie do konca školského roku 2020/2021.  

Odovzdáva dieťa zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru ranného zdravotného 

filtra.   

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po 

sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o 

bezinfekčnosti. 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.  

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. 

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

do materskej školy, stanovené riaditeľkou MŠ ( tj. aj sladkosti k narodeninám detí). Platí do 

odvolania riaditeľkou MŠ. 



Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor 

 
 

5 
 

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 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. 

Materská škola sa riadi opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu SR a Úradu 

verejného zdravotníctva SR. 

 

 

 

 

 

 

V Zohore  16.9.2020                                                                                      Ľubica Mikušová 

                                                                                                               Riaditeľka MŠ 


