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1. Organizácia prevádzky materskej školy 

 

 Elokované pracovisko Materskej školy v Dolnej Súči v školskom roku 2021/2022 

prevádzkuje 5 tried s celodennou výchovou a vzdelávaním a 1 triedu s poldennou výchovou 

a vzdelávaním detí. Materská škola bude zabezpečovať od 01. 09. 2021 výchovu a 

vzdelávanie pre 116 detí. 

 Materská škola bude v 9 hodinovej prevádzke.  

V triedach A, B, C, D, E od 6:30 - do 15:30 hod. a v triede F od 7:00 – do 12:30 hod.  

2. Povinnosti zákonných zástupcov a  organizácia dochádzky detí do materskej školy  

 Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na 

školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

podľa §152 ods. c) zákona 245/2008 Z.z..  

 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode  i pri odchode z materskej školy (prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie 

odstupu a dezinfekciu rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných 

tekutín. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú iba deti do 6 rokov – deti v materskej 

škole. 

  

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na 

obmedzenie skupinových aktivít. 

Ruky je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na 

sliznice. 

 Zákonný zástupca alebo ním poverená/splnomocnená osoba (osoba staršia ako  

10 rokov) privádza dieťa do materskej školy od 6:30 hod. najneskôr do 8:00 hod.  

ráno a prevezme ho od 15:00 hod. popoludní do 15:30 hodiny. Do triedy F zákonný  

zástupca privádza dieťa od 7:00 do 8:00 hod. a prevezme ho v čase od 12:00 – 12:30 hodiny. 

 Zákonný zástupca odovzdáva dieťa iba pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa  

prevezme až po vykonaní ranného filtra podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - zmeraní teploty dieťaťa.  

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich dieťa vo vonkajších i vnútorných 

priestoroch materskej školy je obmedzený na nevyhnutne potrebný čas, za účelom 

odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.  

 Zákonný zástupca preberá svoje dieťa v stanovenom čase a po prevzatí dieťaťa 

bezodkladne opustí areál materskej školy.  

 Dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca alebo ním poverená/splnomocnená osoba. 

 Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok  

z domáceho prostredia do materskej školy.  



 

 Zákonný zástupca podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. pri nástupe 

do materskej školy i po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 po sebe 

nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti (príloha č. 1). Zákonný zástupca vo vyhlásení podpisom potvrdzuje, že: 

  

- dieťa nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy 

a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest 

(nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky 

ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka), 

 

- regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie, 

 

- dieťa nebolo v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte s osobou pozitívnou  

na ochorenie COVID-19, 

 

- v prípade, ak dieťa bolo za posledných 14 dní v zahraničí. 

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

ochorenia COVID- 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

V prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov 

ochorenia dieťa musí zostať doma a nemôže navštevovať materskú školu.  

 

 Zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťaťa s povinným 

predprimárnym vzdelávaním na 5 pracovných/vyučovacích dní. Pri prerušení dochádzky 

dieťaťa na viac ako 5 po sebe idúcich pracovných/vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí 

zákonný zástupca predložiť Potvrdenie o chorobe  od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Zákonný zástupca o zmene zdravotného stavu dieťaťa alebo potvrdeného ochorenia 

COVID-19 bezodkladne informuje príslušného pedagogického zamestnanca 

a riaditeľa/zástupcu materskej školy. 

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných infekčných príznakov, 

pedagogický zamestnanec umiestnení (izoluje) dieťa do samostatnej miestnosti  

(v pavilóne C) a kontaktuje jeho zákonných zástupcov, ktorí sú povinní ho bezodkladne 

vyzdvihnúť.    

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťaťu  prerušená 

dochádzka do materskej školy.  

Odporúčania pre zákonných zástupcov 

 Odporúčame zákonným zástupcom predložiť materskej škole „Oznámenie o výnimke 

z karantény“ (Príloha č.2) 

3. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania 



 Materská škola zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach, ruší možnosť schádzania sa 

detí v jednej triede v raných i popoludňajších hodinách ( v zbernej triede). 

 Vytvorené triedy sa nebudú meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi 

sebou premiešavať.  

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

organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, na školských ihriskách alebo 

v prírodnom prostredí okolia obce. 

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

 Zamestnanci materskej školy zabezpečia, podľa aktuálnych možností, dostatočné 

vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávacích aktivitách i počas spánku/ 

oddychu. 

 Materská škola nebude organizovať žiadne spoločné akcie. 

4. Organizácia počas pobytu vonku 

 Počas pobytu vonku sa skupiny detí nestretávajú/nepremiešavajú. Každá zo skupín  

realizuje činnosti a aktivity na vopred dohodnutom mieste/stanovisku (vymedzená časť 

školského dvora, trávnik pred materskou školou, školské ihriská, prírodné prostredie).  

Na jednotlivých stanoviskách sa počas týždňa skupiny striedajú.  

5. Organizácia v jedálni 

 

 Stravovanie v jedálni materskej školy prebieha tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali 

a boli dodržané odporúčané odstupy.  

 

 Stravu deťom roznáša personál kuchyne a pedagógovia. Deti si pripravené jedlo a pitie 

neberú sami ani neodnášajú použitý riad.  

 

 Pri vydávaní stravy zamestnanci dodržiavajú dané hygienické pravidlá zvýšenou mierou. 

6. Organizácia v umyvárni 

 Pedagogickí zamestnanci vedú deti k rozvíjaniu a upevňovaniu správnych hygienických 

návykov po použití WC, pred stravovaním a po príchode zvonku. Dbajú na to, aby  

si deti osvojili návyk umývania rúk efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy. 

 Na bezpečné osušenie rúk deti i zamestnanci používajú papierové utierky. 

7. Organizácia v spálni 

  Materská škola zabezpečí podľa možností primerané vzdialenosti medzi lôžkami. 

 Počas odpočinku detí pedagogický zamestnanci zabezpečia dostatočné vetranie priestorov. 

 Výmenu posteľnej bielizne realizujú nepedagogickí zamestnanci podľa potreby bežným 

spôsobom.  



 Pranie pyžama dieťaťa zabezpečí rodič podľa potreby (pri nadmernom potení každodenne). 

8. Zabezpečenie čistoty a hygieny priestorov materskej školy  

 Riaditeľ školy v spolupráci so zástupcom materskej školy zabezpečí: 

- zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, 

- dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu zamestnancov  

a  detí i na dezinfekciu priestorov interiéru i exteriéru materskej školy, 

- bezdotykové teplomery, 

- papierové utierky do umyvárni na bezpečné osušenie rúk pre deti i zamestnancov, 

- zabezpečiť smetné koše tak, aby boli bezkontaktové (odstránený vrchný uzáver). 

 Nepedagogickí zamestnanci dezinfikujú priestory materskej školy, hygienické zariadenia 

trikrát denne a priestory umyvární najmenej dvakrát denne alebo podľa potreby aj opakovane. 

 Osobitnú pozornosť venujú dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, rovnako 

dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

9. Pokyny pre zamestnancov 

 Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci v prípade priameho kontaktu so zákonnými 

zástupcami i deťmi nosia rúško.  

 V miestnostiach, kde sa zdržujú, alebo zdržiavali skupiny detí, zamestnanci zabezpečia 

časté a intenzívne vetranie. 

 Ak sa u zamestnanca školy v príbehu jeho pracovného dňa prejavia príznaky nákazy 

COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľa/zástupcu materskej školy a opustí 

materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 

 

Vypracovala:  Alena Majerská, zástupkyňa MŠ 
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