
Vnútorné podmienky a režim Materskej školy Unín počas výskytu nákazy COVID-19  

 

Obsah tohto dokumentu je vypracovaný podľa materiálu MŠ SR –Organizácia a podmienky 

výchovy a vzdelávania v materských školách do konca školského roku 2019/2020 

(aktualizované dňa 22.05.2020 )  

 

1. Prevádzka v materskej škole  

 

1.1 Prevádzka v MŠ je upravená od 6.30 do 15.30 hodiny.  

1.2 Výchovu a vzdelávanie zabezpečia pedagogickí zamestnanci –  

       I. smena od 6.30 do 12.30 a II. smena od 9.30 do 15.30 hod  

1.3 V skupine môže byť najviac 15 detí. V prípade väčšieho záujmu zaradiť do triedy deti  

      podľa kritérií určených v rozhodnutí ministra ( deti rodičov v I. línii – lekári, zdravotníci,  

      hasiči, poštári, predavači, policajti, deti zamestnaných rodičov a predškoláci).  

      MŠ nesmú navštevovať deti z rodín, ktoré sú v karanténe.  

1.4 Deti nesmú migrovať medzi skupinami. V prípade nízkeho počtu detí v skupinách  

      môže prísť k zmene až od pondelka nasledujúceho týždňa.  

1.5 Väčšinu aktivít organizovať v exteriéri ( školský dvor,...). Vzdelávanie nebude  

      prebiehať podľa ŠKVP, ale bude zamerané na upevňovanie kľúčových kompetencií detí  

      pre potreby na úspešné vzdelávanie v ZŠ.  

1.6 Nebudú sa organizovať žiadne spoločné akcie a hromadné podujatia.  

1.7 Deti môžu do materskej školy privádzať a odvádzať len osoby, ktoré žijú v spoločnej  

      domácnosti, alebo súrodenec starší ako 10 rokov.  

1.8 Deti v interiéri a exteriéri MŠ nenosia rúška.  

1.9 Pedagogickí zamestnanci nemusia mať ochranné rúško pri vzdelávacích činnostiach  

      svojej skupiny. V spoločných priestoroch MŠ musia mať rúško. Nepedagogickí  

      zamestnanci musia mať ochranu tváre. 

2. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  

 

Pred prvým vstupom do práce vyplnia všetci zamestnanci MŠ dotazník o zdravotnom stave.  

V prípade, ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku a opustí školu v čo najkratšom čase 

s rúškom na tvári.  

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

COVID-19 ( zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a 

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

materskej školy.  

2.1 Povinnosti pedagogických zamestnancov  

o vykonáva každodenne ranný zdravotný filter, meranie teploty bezdotykovým  

            teplomerom  

o v prípade akýchkoľvek príznakov choroby(zvýšená teplota 37,5*C, kašľa, nádchy,  

hnačky, zvracania, kožnej vyrážky - nesmie dieťa prevziať do skupiny pred vstupom 

dieťaťa do triedy mu vydezinfikuje ruky  

o dbá na dôslednú hygienu rúk v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

nariadeniami počas celého pobytu dieťaťa v škole pri a po akejkoľvek činnosti 

o zvýšenú pozornosť venuje rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne 

pred stravovaním a po príchode z vonku  

o učí deti efektívne si umývať ruky spôsobom zamedzujúcim prenosu nákazy  

o zabezpečí časté a intenzívne vetranie miestností  



o zabezpečí podľa možností dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, 

vzdelávaní a oddychu, v prípade rozdelí priestor pomocou vyznačenia 

(opáskovaním,..)  

*v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom môže učiteľ vypomôcť  

pri dokladaní jedál, nápojov a príborov ( Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke  

školských stravovacích zariadení ..........zo dňa 22. 05.2020)  

 

2.2 Povinnosti zákonných zástupcov detí  

o vždy pri vstupe do priestorov materskej školy si rodič aj dieťa vydezinfikuje ruky,  

            dodrží 2 metrový odstup od druhej osoby  

o zákonný zástupca alebo súrodenec musí mať vždy rúško  

o zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe do MŠ písomné vyhlásenie  

            o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené  

            karanténne opatrenie  

o pri každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní viac ako 3 dni, taktiež predkladá  

            písomné vyhlásenie  

o rodič zabezpečí svojmu dieťaťu do šatňovej skrinky rezervné rúško  

o v priestoroch šatní a chodby sa zdržiava čo najkratší čas, najviac 10 minút  

o je povinný oznámiť bezodkladne karanténu, ak bola nariadená lekárom, vtedy bude  

           dieťa vylúčené zo školy  

o deti si nesmú nosiť žiadne hračky  

o deti si nebudú umývať zuby  

 

2.3 Povinnosti prevádzkových zamestnancov  

o zabezpečujú organizáciu v šatni tak, aby sa zamedzilo hromadeniu osôb  

o dezinfikuje najmenej 2x denne hračky, triedy, hygienické zariadenia, umyvárne, aj 

hrové prvky v exteriéri  

o osobitnú pozornosť venuje vstupným priestorom, dotykovým plochám na kľučkách,  

            zábradlí, vypínačom  

o zabezpečuje časté a dôkladné vetranie miestností  

o 1x do týždňa zabezpečí výmenu posteľnej bielizne  

 

3.Organizácia v spálni  

o v spálni rozmiestniť lôžka na vzdialenosť aspoň 1 meter od seba  

o na odpočinok možno použiť aj vydezinfikovanú herňu ( hlavne v mesiacoch júl a 

august )  

o pri nedostatočnej kapacite priestoru na rozloženie lôžok predškoláci nemusia mať  

            odpočinok na lôžku  

 

4.Stravovanie v materskej škole  

o stravovanie je možné v spoločných priestoroch jedálne po skupinách, bez stretania sa,  

            alebo v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa ( v triedach )  

o pri umývaní rúk používať mydlo v dávkovači  

o na utieranie rúk používať len papierové utierky  

o stravovanie detí je zabezpečené dva krát denne v miestnosti, kde sa skupina detí 

združuje počas dňa a jeden krát v jedálni ZŚ. Deti si neberú samé ani príbory, ani 

jedlo. 

▪ desiata –     8,45 hod –  v MŠ  



▪ obed –       11,45 hod. – v ZŠ 

▪ olovrant –  14,45 hod. – v MŠ 

Pri podávaní stravy majú zamestnanci ZŠ s MŠ rúška, prípadne inú ochranu dýchacích ciest 

a ochranné rukavice povinné. Dodržiavajú hygienické pravidlá. 

 

Záver:   

Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  

Tento dokument dopĺňa Školský poriadok, Organizačný a Prevádzkový poriadok materskej  

školy a platí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a nariadení.  

Podmienky prevádzky v MŠ Unín platia od 1. júna 2020   

( na základe rozhodnutia zriaďovateľa)  

 


