
Dodatok č.1 k:      Školskému poriadku - MŠ Kaľava 63 

         v súvislosti s COVID-19. 

 

 

Článok II 

 

 bod a;      Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu: 

Rodič: 

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v vstupnom priestore materskej školy a pri 

odvádzaní dieťaťa   školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), 

 dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 

materskej školy 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 materskej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 

 rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok  prostredia do 

materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy, 

  v prípade, že  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o 

tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy,  

 povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená  lekárom zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej  školy 

vylúčené, 

 zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

 

 



bod b;       Prevádzka a vnútorný režim MŠ 

 

1. PREVÁDZKA MŠ 

      Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 hod – do 16.00 hod..  pre deti 

s  celodennou starostlivosťou, poldenná starostlivosť nebude poskytovaná . 

 

2. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ 

 deti sú rozdelené do jednej  skupiny . 

  výchovno- vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do 

rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID -19. 

 Ostatné činnosti v MŠ ( stravovanie, upratovanie )zabezpečujú nepedagogickí 

zamestnanci. ( školníčka patrí do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením 

COVID-19 má 61 rokov). Túto skutočnosť vyznačí aj v dotazníku o zdravotnom stave 

pred návratom do zamestnania. 

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

Deti sa ráno schádzajú nasledovne: 

 od 7.00 hod.    do 8.00 hod.  

 od 15.30 hod.  do 15.45.hod.  odchod detí domov 

 

Preberanie a vyberanie detí 

 zákonný zástupca, resp. sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa pri vchode do materskej 

školy výlučne pedagogickému zamestnancovi po uskutočnení ranného zdravotného 

filtra 

 sprevádzajúca osoba odovzdá pri preberaní dieťaťa rezervné rúško svojho dieťaťa, 

 dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, 

 zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba pri vyberaní dieťaťa z materskej školy 

nevstupuje do budovy, ale preberá dieťa od zodpovedného zamestnanca pri vchode do 

materskej školy, 



 dieťa je možné popoludní prevziať od 15.30 hod. do 15.45 hod. pred vstupom do MŠ, kde 

rodič oznámi preberanie svojho dieťaťa zodpovednému pedagogickému 

zamestnancovi, 

 po dohode so zákonnými zástupcami materská škola zabezpečí, aby deti, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 škole, prichádzali a 

odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak 

bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

 

Organizácia v šatni  

 Do šatne nemajú prístup zákonní zástupcovia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí na 

vešiak pomáha dieťaťu poverený pedagogický zamestnanec.  

 

Organizácia v umyvárni 

 Toalety vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre 

bezpečné osušenie rúk. 

 

Organizácia v jedálni 

 Jedlo sa deťom podáva v jedálni 3x denne desiata: 8.45 hod.  obed :11.30 hod. 

olovrant 14.30 hod. 

 za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, 

hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Stravu podáva iba 

jedna kuchárka.   

Pobyt vonku 

 Uskutočňuje sa v exteriéri materskej školy, ihrisko,  kde detí majú vyhradený svoj 

priestor na vonkajšie aktivity. Ak pedagogický zamestnanec zvolí vychádzku mimo 

materskej školy, spôsob organizácie detí nesmie byť v tzv. dvojiciach. Po opustení 

vonkajších priestorov materskej školy pedagogický zamestnanec zabezpečí každému 

dieťaťu prekrytie nosa a úst vlastným rúškom. 

 

 



 

Organizácia v spálni 

 Materská škola zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, odporúčaná 

vzdialenosť je aspoň 1m. Pranie obliečok 1 x do týždňa .. 

 

Výlety a exkurzie v MŠ 

 Do konca školského roka materská škola neorganizuje žiadne spoločenské akcie – 

rozlúčky s deťmi ani iné hromadné podujatia.... 

 

 

 bod c;  

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany 

pred sociálno – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 Materská škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty 

detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným 

zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy, kde túto 

skutočnosť písomne zaznamená, 

  Materská škola po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19   škole, prichádzali a 

odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. 

 zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia 

dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu, 

 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 priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút, 

 materská škola zabezpečí minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou 

školou, zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími 

priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami, 

 materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný 

zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých 

osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným, 



 materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) dieťa 

nepreberie, 

 zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy 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. 

 nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický 

zamestnanec  majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

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

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

 priestory materskej školy 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,  

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

 toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierový mi 

utierkami (obrúskami)pre bezpečné osušenie rúk, 

 upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov, 

 smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša ) 

 

 

ČLÁNOK III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Dodatok ku Školskému poriadku MŠ je záväzný pre všetkých účastníkov prevádzky MŠ. 

Zverejnený bude na viditeľnom mieste na nástenke vo vstupnom priestore v škole. 

Platnosť nadobúda dňom 1.6. 2020. 

Iveta Kandriková 

riaditeľka školy 
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Článok II 

 

 bod a;      Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu: 

Rodič: 

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v vstupnom priestore materskej školy a pri 

odvádzaní dieťaťa   školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), 

 dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 

materskej školy 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 materskej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 

 rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok  prostredia do 

materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy, 

  v prípade, že  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o 

tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy,  

 povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená  lekárom zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej  školy 

vylúčené, 

 zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

 

 



bod b;       Prevádzka a vnútorný režim MŠ 

 

1. PREVÁDZKA MŠ 

      Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 hod – do 16.00 hod..  pre deti 

s  celodennou starostlivosťou, poldenná starostlivosť nebude poskytovaná . 

 

2. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ 

 deti sú rozdelené do jednej  skupiny . 

  výchovno- vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do 

rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID -19. 

 Ostatné činnosti v MŠ ( stravovanie, upratovanie )zabezpečujú nepedagogickí 

zamestnanci. ( školníčka patrí do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením 

COVID-19 má 61 rokov). Túto skutočnosť vyznačí aj v dotazníku o zdravotnom stave 

pred návratom do zamestnania. 

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

Deti sa ráno schádzajú nasledovne: 

 od 7.00 hod.    do 8.00 hod.  

 od 15.30 hod.  do 15.45.hod.  odchod detí domov 

 

Preberanie a vyberanie detí 

 zákonný zástupca, resp. sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa pri vchode do materskej 

školy výlučne pedagogickému zamestnancovi po uskutočnení ranného zdravotného 

filtra 

 sprevádzajúca osoba odovzdá pri preberaní dieťaťa rezervné rúško svojho dieťaťa, 

 dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, 

 zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba pri vyberaní dieťaťa z materskej školy 

nevstupuje do budovy, ale preberá dieťa od zodpovedného zamestnanca pri vchode do 

materskej školy, 



 dieťa je možné popoludní prevziať od 15.30 hod. do 15.45 hod. pred vstupom do MŠ, kde 

rodič oznámi preberanie svojho dieťaťa zodpovednému pedagogickému 

zamestnancovi, 

 po dohode so zákonnými zástupcami materská škola zabezpečí, aby deti, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 škole, prichádzali a 

odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak 

bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

 

Organizácia v šatni  

 Do šatne nemajú prístup zákonní zástupcovia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí na 

vešiak pomáha dieťaťu poverený pedagogický zamestnanec.  

 

Organizácia v umyvárni 

 Toalety vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre 

bezpečné osušenie rúk. 

 

Organizácia v jedálni 

 Jedlo sa deťom podáva v jedálni 3x denne desiata: 8.45 hod.  obed :11.30 hod. 

olovrant 14.30 hod. 

 za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, 

hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Stravu podáva iba 

jedna kuchárka.   

Pobyt vonku 

 Uskutočňuje sa v exteriéri materskej školy, ihrisko,  kde detí majú vyhradený svoj 

priestor na vonkajšie aktivity. Ak pedagogický zamestnanec zvolí vychádzku mimo 

materskej školy, spôsob organizácie detí nesmie byť v tzv. dvojiciach. Po opustení 

vonkajších priestorov materskej školy pedagogický zamestnanec zabezpečí každému 

dieťaťu prekrytie nosa a úst vlastným rúškom. 

 

 



 

Organizácia v spálni 

 Materská škola zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, odporúčaná 

vzdialenosť je aspoň 1m. Pranie obliečok 1 x do týždňa .. 

 

Výlety a exkurzie v MŠ 

 Do konca školského roka materská škola neorganizuje žiadne spoločenské akcie – 

rozlúčky s deťmi ani iné hromadné podujatia.... 

 

 

 bod c;  

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany 

pred sociálno – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 Materská škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty 

detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným 

zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy, kde túto 

skutočnosť písomne zaznamená, 

  Materská škola po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19   škole, prichádzali a 

odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. 

 zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia 

dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu, 

 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 priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút, 

 materská škola zabezpečí minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou 

školou, zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími 

priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami, 

 materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný 

zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých 

osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným, 



 materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) dieťa 

nepreberie, 

 zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy 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. 

 nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický 

zamestnanec  majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

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

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

 priestory materskej školy 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,  

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

 toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierový mi 

utierkami (obrúskami)pre bezpečné osušenie rúk, 

 upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov, 

 smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša ) 

 

 

ČLÁNOK III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Dodatok ku Školskému poriadku MŠ je záväzný pre všetkých účastníkov prevádzky MŠ. 

Zverejnený bude na viditeľnom mieste na nástenke vo vstupnom priestore v škole. 

Platnosť nadobúda dňom 1.6. 2020. 

Iveta Kandriková 

riaditeľka školy 

 


