
Organizácia prevádzky materskej školy do konca školského roku 2019/2020 

1. Prevádzka materskej školy od 1.6.2020 do 30.6.2020 

Materská škola poskytne deťom celodennú starostlivosť, max. 9 hodín denne. Prevádzka MŠ 
bude otvorená v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00 hod. V prevádzke bude jedna 
trieda materskej školy, kde bude umiestnených 15 detí. Pri výbere detí do skupinky budú 
uprednostnené tie, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ďalej deti 
rodičov pracujúcich v prvej línii, taktiež deti, ktorých rodičia sú obaja zamestnaní.  

Vytvorená skupina bude stála, v prípade, že sa zníži počet detí v skupine, môže dôjsť ku 
zmene skupiny, ale až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí. Ďalšie dieťa 
môže nastúpiť do MŠ od nového týždňa v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré už do 
MŠ nenastúpi, podpíše písomné prehlásenie o tom, že jeho dieťa nebude ďalej pokračovať v 
dochádzke do MŠ. 

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 
bude organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.  

Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia 
kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského 
vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a 
upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v 
základnej škole.  

Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie 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. 

Príchod detí do materskej školy je stanovený od 7:00 do 7:30.  

Preberanie detí z MŠ bude možné v čase od 15:00 do 16:00 hod., pri poldennej dochádzke 
v čase od 12:00 do 12:30 hod. 

Tieto časy je potrebné striktne dodržiavať, aby nedošlo ku kontaktu detí z MŠ s deťmi zo ZŠ. 

Vchádzanie a vychádzanie ľudí z budovy školy bude usmerňovať prevádzkový zamestnanec. 

Rodičia budú pri vstupe do školy zvoniť na zvonček „VRÁTNICA“. 

1.1 Režim dňa v MŠ 
 

07:00 – 08:30 Ranný filter, schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné 
cvičenia, hygiena 

08:30 – 09:00 Desiata, hygiena 

09:00 – 11:30 Výchovno-vzdelávacie aktivity, pobyt vonku  

11:30 – 12:00 Obed, hygiena  

12:00 – 14:15 Odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena 

14:15 – 14:45 Olovrant, hygiena  

14:45 – 16:00 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku, rozchádzanie sa detí 



 
V dňoch pondelok, streda a piatok budú mať deti z MŠ k dispozícii na pobyt vonku školský 

dvor v čase od 10:00 do 11:00 h. V ostatných časoch a dňoch budú deti chodiť na pobyt 

vonku do átria (vchod pri vrátnici), prípadne na vychádzku do prírody. 

1.2 Personálne zabezpečenie prevádzky materskej školy 
 
V triede budú pracovať dve pani učiteľky, ktoré sa budú striedať na zmeny. Ich úlohou bude  
zabezpečiť dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.  
 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť bude zabezpečovať Bc. Anna Kotianová a Bc. Alexandra 
Andraši. 

Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečí nepedagogický 
zamestnanec Gabriela Oškrobaná. 

 

1.3 Úhrada príspevku za dochádzku 

 

Mesačný poplatok za MŠ treba zaplatiť do 10.6.2020 bežným spôsobom. Predškoláci 
poplatok za MŠ neplatia. 

 

2. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

Deti budú do MŠ prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v jednej 
domácnosti, v prípade, ak bude takouto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 
Každé ráno bude vykonaný ranný zdravotný filter. Rodičia a deti si hneď pri vstupe do 
budovy školy dezinfikujú ruky a bude im odmeraná teplota prevádzkovým zamestnancom 
školy. 
 
2.1 Povinnosti zákonného zástupcu 
 

 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 rúšok, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia rúk). Rodič sa zdrží v šatni maximálne 10 minút. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 
materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.  

 Odovzdáva dieťa výhradne p. Čičmancovej, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní 
teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Teplotu bude deťom a 
rodičom pri vstupe do budovy školy merať p. vrátnička. 

 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 (príloha č. 
2).  

 Do MŠ si z domu deti nebudú nosiť žiadne hračky, hry, knihy, ani iné predmety. 

 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 lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo 
školy vylúčené.  

 Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6), ktoré odovzdá 
p.Čiočmancovej. 

 
2.2 Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID – 19 

 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 nesmie presiahnuť 10 
minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy 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.  

 Zabezpečená bude dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným 
prostriedkom umiestneným na viditeľnom mieste. V prípade podozrenia na 
ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberieme.  

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

 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby, ktorý je 
v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogickí 
zamestnanci 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. Priestory v interiéri MŠ bude dezinfikovať p. Oškrobaná v čase o 10:00 a 
o 13:00, exteriér MŠ budú dezinfikovať školníci. 

 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do 
ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch 
kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.  

 Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú 
uskladnené a nepoužívajú sa.  

3. Stravovanie 

Stravovanie bude prebiehať v bežnej podobe, v miestnosti, kde sa skupinka zdržuje počas 
celého dňa. Výdaj jedla bude uskutočnený do troch hodín od jeho prípravy.  
Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a 
neberú si ani príbory. Pri príprave jedál a pri vydávaní budú dodržiavané bežné hygienické 
pravidlá.  
 



 Strava bude poskytovaná TRIKOSTRAVOM tak, ako v bežnom režime 

 Dieťa si na stravu budete prihlasovať individuálne, teda každý sám. Nebude sa robiť     

hromadná prihláška tak, ako to býva zvykom počas prázdnin  

 Od pondelka 25.05.2020 bude aktuálne spustený portál strava.cz 

 Pokiaľ Vaše dieťa nastupuje do MŠ od 1.6.2020, je Vašou povinnosťou prihlásiť ho na 

stravu do stredy 27.05.2020 vrátane. Na účte stravníka musíte mať dostatočnú výšku 

finančných prostriedkov. 

 Odhlásiť dieťa zo stravy bude možné len do 14:00, deň pred stravným dňom. Ráno 

odhláška nebude možná. 

4. Odpočinok detí 

Lôžka budú rozmiestnené vo vzdialenosti na 1 meter od seba. Priestor bude dostatočne 
vyvetraný a vydezinfikovaný. Posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1-krát do týždňa bežným 
spôsobom. 

5. V prípade podozrenia na COVID – 19 

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.  

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,  bude 
umiestnené do samostatnej miestnosti, učiteľka bude ihneď kontaktovať zákonných 
zástupcov dieťaťa, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 
19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných 
ochorení.  

 Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu 
jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí 
materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.  
 

V prípade potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa usmernenia miestne 
príslušného RÚVZ.  
 
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy 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. 
 
 
 
 
 
Prievidza, 26.5.2020 
 
 

http://strava.cz/
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