
1 
 

Materská škola 

Ernesta Rótha 518/4, Rožňava 

 

 

POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIEKY MATERSKEJ ŠKOLY  

na obdobie školského roku 2020/21  

                                           

PODMIENKY NÁSTUPU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRI OBNOVENÍ PREVÁDZKY OD 6.4.2021 

 

Riaditeľka materskej  školy vydáva nasledovné pokyny vo veciach 

- prevádzky a vnútorného režimu materskej školy 

- podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

vypracovaných v zmysle: 

- Vyhlášok ÚVZ SR (Vyhláška č. 132 z 19.3.2021),  

- Uznesenia vlády SR (Uznesenie č. 160 zo 17.3.2021) 

- Manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ z 8.3.2021 a podľa pravidiel Covid školského 

semaforu 

 

Dokument je koncipovaný troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. 

ZELENÁ FÁZA – predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne 

dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19. 

ORANŽOVÁ FÁZA – zachytáva stav, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec 

podozrivý na ochorenie COVID-19. 

ČERVENÁ FÁZA – predstavuje stav, kedy sa vyskytlo potvrdené ochorenie na COVID-19 u dvoch a viac 

detí alebo 1 pedagogického zamestnanca alebo 2 nepedagogických zamestnancov. 

 

ZELENÁ FÁZA 

I. Organizácia prevádzky a vnútorný režim materskej školy 

 
(1) Do materskej školy môžu dochádzať iba deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

(2) Zriaďovateľ určuje prevádzku všetkých materských škôl vo svojej pôsobnosti maximálne  na desať 

hodín denne, v čase od 6.30 – 16.30 h. 
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(3) „Zberná trieda“ sa ruší. 

(4) Zákonný zástupca privádza dieťa ráno do 8.00 h. Odchod detí z materskej školy je možný  v čase           

od 12.00 – 12.30 h. a od 15.00 do 16.30 h. Pri príchode do MŠ a odchode z MŠ dieťa môže 

sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

(5) Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy                               

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

rúk). 

(6) Nikto s príznakmi infekcie 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 materskej školy. 

(7) Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a 

vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné minimalizovať na nevyhnutné minimum.  

(8) Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy s respirátorom prekrytými 

hornými dýchacími cestami v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to 

hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.  

(9) Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné „Čestné vyhlásenie“ (príloha č. 11a dostupné                       

na www.minedu.sk). Toto čestné vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca triednej učiteľke ráno, pri 

odovzdávaní dieťaťa. Zároveň sa preukáže potvrdením o negatívnom antigénovom alebo PCR teste, 

do ktorého je pedagogický zamestnanec oprávnený nahliadnuť. Aspoň 1 rodič (zákonný zástupca) 

musí mať negatívny test na Covid-19, ktorého platnosť je max. 7 kalendárnych dní (podľa platného 

Covid automatu). Výsledok testu nemusia mať rodičia, ktorí sa preukážu lekárskym potvrdením o 

prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace. Výnimku z testovania majú aj rodičia 

očkovaní 2. dávkou vakcíny a od termínu očkovania prešli viac ako dva týždne. 

(10) Ak sa u dieťaťa v priebehu dňa prejaví niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené           

do izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. 

Zákonný zástupca poskytne škole telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas 

celého pobytu dieťaťa v MŠ. O podozrení na nákazu COVID–19 materská škola informuje príslušný 

RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

(11) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca 

bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj 

bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 
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starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok 

je dieťa zo školy vylúčené. 

(12) Dieťa aj rodič sú povinní  pri vstupe do areálu MŠ   (privádzanie dieťaťa ráno, príchod pre dieťa na 

obed alebo popoludní)   do budovy školy  použiť dezinfekciu na ruky.  

(13) Teplota sa dieťaťu bude merať náhodne pri rannom filtri pedagogickými zamestnancami. 

(14) Vstup do areálu MŠ bude možný cez všetky bránky.  

(15) Zákonný zástupca odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme bez 

rúška vždy len na základe obvyklého denného ranného filtra. Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 

0,2°C. Ak je dieťaťu nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37 – 37,5°C, meranie sa 

zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37 – 

37,5°C, po ďalších 5 minútach sa zopakuje ešte raz tretie meranie. Ak bude stále telesná teplota viac 

ako 37,2°C, nebude dieťaťu umožnené zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade 

podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.  

(16) Materskú školu môžu navštevovať len zdravé deti.  Pedagogický zamestnanec neprijme deti s týmito a 

podobnými príznakmi: triaška, malátnosť, sťažené dýchanie nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, 

zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, 

vyrážky, začervenané, zapálené oči s výtokom. 

(17) Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa (vo vrecúšku 

označenom menom dieťaťa) do jeho skrinky.  

(18) Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby umyje ruky bežným spôsobom, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

(19) Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety, materiál 

z domáceho prostredia, ani so zámerom odložiť ich  do skrinky dieťaťa a tiež žiadne darčeky 

pre deti pri príležitosti menín a narodenín. 

 

II. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania  

(1) V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje 

v exteriéri, prednostne v areáli MŠ, výnimočne mimo neho.  

(2) V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie pedagogickými a 

nepedagogickými zamestnancami. 

(3) Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.  

(4) Telesná výchova  sa realizuje jedine v exteriéri. 
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(5) Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, osobitne 

pred stravovaním a  po príchode z pobytu vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk 

umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

(6) Zákonný zástupca zabezpečí svojmu dieťaťu vhodné oblečenie a obuv na aktivity realizované 

prevažne v exteriéri školy tak, aby dieťa nebolo nevhodným oblečením a obuvou obmedzené 

v pohybe a aktivitách. 

(7) Vytvorené triedy sa nebudú meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou 

premiešavať. V prípade výrazného (hraničného) poklesu počtov detí v triedach riaditeľka školy zváži 

zmenu triedy. Túto skutočnosť konzultuje s RÚVZ a odborom školstva MÚ a ďalej postupuje podľa 

pokynov RÚVZ. 

 

        II.1 Organizácia v umyvárni  

(1) Deti budú používať na osušenie rúk vlastný uterák. V prípade, ak je umyváreň a toalety 

spoločné pre viac tried, nepedagogickí zamestnanci vykonajú dezinfekciu priestoru vždy, po 

každej skupine detí aj, po každom dieťati zvlášť (napr. v čase pobytu vonku). 

 

         II.2 Organizácia v spálni 

(1) Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom. 

(2) Podľa priestorových možností školy sú medzi ležadlami detí dostatočné vzdialenosti. 

(3) Výmena posteľnej bielizne sa realizuje 1x do týždňa bežným spôsobom bez ohľadu na to, 

koľkokrát v ňom dieťa odpočívalo. Ak bude okres podľa Covid automatu v zelenej farbe, výmena 

posteľnej bielizne sa bude realizovať 1x za dva týždne. 

 

            II.3 Stravovanie  

(1) Stravovanie sa realizuje v herni,  kde sa skupina zdržuje počas dňa. Stolovanie – zabezpečia 

zamestnanci ŠJ – obslúžia deti pri desiate, olovrante; pripravia taniere na polievku, rozdajú 

taniere s druhým jedlom, rozdajú deťom príbory, rozdajú hrnčeky s čajom a všetko opätovne 

zase od detí pozbierajú. Deti sa v súčasnosti pri stolovaní samé neobsluhujú.  

(2) Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. 

(3) Individuálne stravovanie sa riadi pokynmi vedúcej školskej jedálne. 
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III. Zabezpečenie hygieny  materskej školy – interiér + exteriér 

 

(1) Pred otvorením školy po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, 

zriaďovateľ materských škôl vydal pokyn na dôkladné čistenie priestorov materskej školy, 

dezinfekciu priestorov a hračiek, ktoré bolo realizované v čase od 30. – 31.3.2021. Dezinfekcia 

sa priebežne realizuje v súlade so všetkými aktuálnymi usmerneniami relevantných inštitúcií.  

(2) Zriaďovateľ MŠ v  spolupráci s riaditeľkou materskej školy pre všetkých zamestnancov a 

prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, 

ako aj osobné ochranné prostriedky. V spolupráci s riaditeľkou materskej školy zabezpečí 

dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-

epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej 

školy.  

(3) Upratovací personál je preukázateľným spôsobom poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov. 

(4) Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v 

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

(5) Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov,  do ktorých 

vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, 

zábradlí a ich okolia. Nepedagogickí zamestnanci vykonávajú dezinfekciu zásadne bez 

prítomnosti detí, s použitím všetkých ochranných pracovných pomôcok. 

(6) Umyvárne sú vybavené mydlom v dávkovači. 

(7) V škole sa nebudú používať ventilátory. 

(8) Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní 

odpadu. 

(9) V čase po prevzatí dieťaťa z triedy do ukončenia prevádzky nie je možné využívať areál MŠ na 

hranie (pieskoviská, preliezačky, hojdačky...). 

 

 

IV.  Personálne zabezpečenie  

 
(1) Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom 

stave pred návratom do zamestnania a čestné vyhlásenie. 

(2) Nepedagogický zamestnanec školy nosí respirátor alebo aj ochranný štít.  
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(3) Pedagogickí zamestnanci nosia respirátor alebo aj ochranný štít pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

(4) Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

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

v najkratšom možnom čase s použitím respirátora. V prípade potvrdenia ochorenia materská 

škola postupuje podľa usmernenia miestneho príslušného RÚVZ. 

 

V. Administratívno – organizačné zabezpečenie 

 
(1) Materská škola oznámi zriaďovateľovi na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch 

neprítomných v materskej škole  v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou, resp. 

Okresným úradom Košice, podľa stavu vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. 

Zriaďovateľ tieto údaje oznámi Okresnému úradu v sídle kraja a ten následne Sociálnej poisťovni. 

 

ORANŽOVÁ FÁZA  

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého 

zamestnanca, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných 

opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na prípadnú červenú fázu. 

       Škola postupuje podľa Manuálu pre materské školy:  

       https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/ 

 

       ČERVENÁ FÁZA 

       Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi,                         

nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom alebo v prípade 

nariadenia ÚVZ SR. Pokyny a opatrenia sú určené nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy. 

Škola postupuje podľa Manuálu pre materské školy, dostupnom na webovom sídle ministerstva školstva: 

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/ 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tento dokument sa vzťahuje na  základné prevádzkové podmienky materskej školy  po dobu 

platnosti epidemiologických opatrení a odporúčaní príslušných inštitúcií.  

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/
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(2) Tento dodatok upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú  

upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov uvedených v Prevádzkovom poriadku materskej školy. 

(3) Týmto sa rušia pokyny upravujúce podmienky MŠ a zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí vydané riaditeľkou školy dňa 27.8.2020. 

 

V Rožňave, 01.04.2021 

Vypracovala: Alica Benediktyová 

                     riaditeľka materskej školy 
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Príloha 11a                                                                Čestné vyhlásenie  
a  

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ 

Dolupodpísaný/-á(zákonný zástupca) ........................................................................................................................, 
trvalým bydliskom..............................................................., telefonický kontakt .............................., zákonný 
zástupca dieťaťa/žiaka ....................................................................., narodeného ........................................., 
trvalým bydliskom .........................................................., čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho 
ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní 
v úzkom kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19. 

Vyhlasujem*: 
a) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny 
výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 
dní, pričom kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie 
negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie prikladám ako prílohu k 
tomuto vyhláseniu 
 
Dátum vykonania testu: ................................. 
 
alebo 
 
b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: 

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

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

* Vyhovujúce zakrúžkovať 

** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s 
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka 
alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných 
prostriedkov (OOP). 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa 
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 
Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole a školskému zariadeniu, ako aj jej 
zriaďovateľovi a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy 
a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia a ochrany zdravia. 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do 
odvolania súhlasu. 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov). 
Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22. 
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny 
test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa sú obsiahnuté v prílohe 11/b. 
 
Prílohy: 
Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke. 
V ................................. dňa ...................                                   Podpis: 


