
Prevádzka a vnútorný režim  Materskej školy Bánovce n/Ond. do konca škol. 

roku 2019/2020;Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

Základné odporúčania 

 V skupine, ktorá nastúpi do Materskej školy/MŠ/,bude najviac 15 detí. 

 Zamestnanci MŠ podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti 

medzi deťmi pri hravých aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 

 Prevádzka MŠ bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia mohli dieťa odovzdať do MŠ 

pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z MŠ po jej skončení. 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania 

 Pracovný čas : 6,30 hod. – 16,15 hod.; Obdobie : 01.06.2020 – 10.07.2020 

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

bude organizovať v exteriéri-školský dvor. 

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška. 

 MŠ do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie-rozlúčky s deťmi , 

besiedky, rozlúčky so školsk. rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu 

väčšieho množstva osôb ;v nevyhnutnom prípade budeme realizovať podujatie len na úrovni 

skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb nepracujúcich v MŠ. 

 Dobrovoľná účasť detí v MŠ resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, 

neumožňuje MŠ pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. MŠ sa 

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 upevňovaniu 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. 

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19 

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

priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút.Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ 

pohybuje vždy v rúšku,resp.v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez 

vstupovania do šatne/ak to dieťa zvládne po psychickej stránke,učiteľka prevezme dieťa hneď 

pri vstupe/.Zamestnanec MŠ zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb. 

 Dbať na minimalizovanie zhromažďovania osôb pred MŠ,minimalizovanie kontaktu medzi 

osobami,prístupový chodník vyznačiť s 2 metrovými odstupmi. 

 Obmedziť vstup osôb do priestorov MŠ nad 60 rokov.Keď sú sprevádzajúce osoby detí,tie 

budú prevzaté pri vstupe pracovníkom MŠ. 

 MŠ v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter,ranné 

meranie teploty detí, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným 

prostriedkom,umiestneným pri vstupných dverách.V prípade podozrenia na ochorenie 

/nielen na COVID-19/dieťa nepreberie. 

 Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ 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. 

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

 Dieťa si dezinfikuje a umýva ruky pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca 

školy. 



 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.Pedagogický zamestnanec 

a odborný zamestnanec majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít počas výchovno-

vzdelávacieho procesu,v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

 V miestnosti,kde sa zdržuje skupina,je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Priestory MŠ 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 kefky a zubné pasty sa nepoužívajú. 

Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky,klimatizačné zariadenia,ventilátory. 

 Smetné koše zabezpečiť tak,aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní 

odpadu/odstrániť vrchný uzáver koša/. 

Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do 

MŠ,počas pobytu v šatňovom/vstupnom/priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ/nosenie 

rúšok,dodržiavanie odstupov,dezinfekcia rúk/. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa MŠ,ktoré upravujú podmienky konkrétnej MŠ 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 MŠ 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. 

 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho 

prostredia do MŠ- prísny zákaz nosenia hračiek z domu. 

 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 ošetrujúcim 

lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.Za týchto podmienok je dieťa zo 

školy vylúčené. 

 Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu 

o zdravotnom stave dieťaťa.  

Stravovanie 

 Stravovanie detí  v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa – v triede. 

 Stravu vydáva personál v jednorazových rukaviciach, ochrannom rúšku spolu s príborom. Deti 

si samé jedlo nedokladajú a neberú si ani príbory. 

 Zabezpečenie pitného režimu-v interiéri jednorazovými pohármi; na zabezpečenie pitného 

režimu v exteriéri žiadame o spoluprácu rodičov- aby svojmu dieťaťu zabezpečili 

umelohmotnú fľaštičku do skrinky; ich dopĺňanie v priebehu dňa zabezpečí pracovník MŠ. 

 Na dezinfekciu riadov bude použitá umývačka riadu, jednorazové papierové obrúsky. 

Odpočinok detí 

 MŠ 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 

tried/herní/. 

 Výmena posteľnej bielizne - 1x do týždňa bežným spôsobom. 



Pri podozrení na COVID-19 

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

príznakom COVID-19/zvýšená telesná  teplota,kašeľ,zvracanie,kožná vyrážka,hnačky,náhla 

strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/nesmie vstúpiť do 

priestorov MŠ. 

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na COVID-19 MŠ informuje príslušný RÚVZ tak, ako je 

to v prípade iných infekčných ochorení. 

 

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 

1.júna 2020,a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, 

vedy,výskumu a športu SR.Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky MŠ po 

dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní.Upravuje iba tie 

základné prevádzkové podmienky,ktoré sa líšia/či sú upravené nad rámec/ od štandardných 

podmienok vyplývajúcich zo školských,hygienických,pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


