
Základná škola s materskou školou Podzávoz 2739, 022 01 Čadca 

Dodatok č. 3 

k  Prevádzkovému poriadku materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Podzávoz, 

platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania 

protiepidemiologických 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. Tento 

Dodatok č. 3 sa vydáva v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj miestne príslušného RÚVZ sú 

nadradené tomuto dokumentu. 

I. Organizácia režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti 

 V materskej škole sú vytvorené 2 triedy detí: v triede č.1 s počtom 22, v triede č. 2 

s počtom 23. 

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

sebou premiešavať.  

 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie 

telesnej teploty deťom sa nezaznamenáva a nespracováva. 

 Materská škola sa o 8.15 hod. zamyká. 

 Stravovanie detí je zabezpečené tiež tak, aby sa triedy nepremiešavali. 

 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi  

organizuje v exteriéri školy.  

 Pri pobyte v interiéri a exteriéri školy deti nemusia nosiť rúška (Počas Zelenej 

a Oranžovej fázy).  

 Organizácia v materskej škole sa riadi podľa vzniknutej situácie, tzv. semafórom. 

Zelená fáza znamená bežný chod materskej školy (kedy v materskej škole -nie sú 

žiadne podozrivé ani pozitívne deti alebo zamestnanci na ochorenie COVID-19)  

           -alebo je v škole jeden a viac detí a zamestnancov podozrivých (nie pozitívnych). 

Dieťa alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine lekár alebo miestne 

príslušný RÚVZ.  

 Zákonný zástupca (alebo zamestnanec) oznámi (po indikácií lekárom) škole, že u jeho 

dieťaťa (alebo u daného zamestnanca) je podozrenie na ochorenie COVID-19. 

 Podozrivé dieťa nenavštevuje materskú školu a výchovno-vzdelávací proces 

v materskej škole prebieha štandardným spôsobom. Ak je dieťa podrobené RT-PCR 

testu a výsledok testu je negatívny, výchovno-vzdelávací proces prebieha 

v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje lekár alebo RÚVZ. Ak je výsledok 

RT-PCR testu pozitívny, zákonný zástupca informuje materskú školu, materská škola 

prechádza do oranžovej fázy (ktorá nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 

u dieťaťa, alebo zamestnanca, či pri vyhlásení takejto fázy ÚVZ). Preruší sa výchovno-

vzdelávací proces v triede, ktorú pozitívne dieťa navštevovalo a z výchovno-



vzdelávacieho procesu sa vylúčia jeho úzke kontakty. Ak podozrivé dieťa nie je 

testované, materská škola sa riadi usmerneniami z miestne príslušného RÚVZ. 

 Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školské zariadenie a odchádza do domácej 

izolácie. Materská škola sa riadi usmerneniami príslušného RÚVZ. Po negatívnom RT-

PCR teste pokračuje vo výkone svojej pracovnej činnosti. Ak je výsledok RT-PCR testu 

pozitívny, informuje riaditeľa školy, situáciu ďalej manažuje príslušný RÚVZ. Zo 

školského procesu sa vylúčia osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. V škole sa 

uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom 

alebo zamestnancom sa postupuje podľa zelenej fázy (z dôvodu, že tieto osoby sa 

stávajú podozrivými) . 

 Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených prípadoch medzi deťmi alebo 

zamestnancami a po nariadení tejto fázy RÚVZ. Ak sa ochorenie potvrdí u 2 

a viacerých detí jednej triedy preruší sa dochádzka v triede detí s potvrdeným 

ochorením COVID-19 a vylúčia sa z výchovno-vzdelávacieho procesu ich úzke 

kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ alebo lekára. 

V materskej škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika. 

 Ak sa ochorenie potvrdí u viacerých pedagogických zamestnancov a títo boli v kontakte 

iba s deťmi v jednej triede, preruší sa výchovno-vzdelávací proces len v tejto triede. 

Postupuje sa podľa usmernenia lekára, resp. RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia 

podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. Ak prichádzali do kontaktu aj 

s deťmi inej triedy, preruší sa výchovno-vzdelávací proces v celej materskej škole. 

Ak sa ochorenie potvrdí u nepedagogických zamestnancov, vylúčia sa zo školského 

procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. V materskej škole sa uskutoční  

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 V materskej škole sa počas trvania pandémie ochorenia COVID- 19 vo zvýšenej miere 

zameriava na   rozvíjanie a upevňovanie hygienických návykov, osobitne pred 

stravovaním a po príchode z vonku. Učiteľky  dbajú na to, aby si deti osvojili návyk 

umývania rúk efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy. 

 Na vchodových dverách je zverejnený oznam, ktorý upozorňuje na to, za akých 

podmienok nemôže dieťa nastúpiť do materskej školy. 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . 

 

            Preberanie detí 

 Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa výhradne učiteľke, ktorá 

dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia 

na ochorenie (nielen na COVID- 19) dieťa nepreberie. 

           Organizácia v šatni 



 Učiteľky dohliadajú na to, aby sa triedy v tomto priestore nestretli. Do  priestoru šatne 

vchádza vždy len jedna trieda detí s učiteľkou. 

 

           Organizácia v umyvárni 

 Do umyvárne vchádza postupne vždy len jedna trieda detí s učiteľkou. 

 

           Organizácia v spálni 

 Podľa možností materskej školy je zabezpečená dostatočná vzdialenosť  medzi 

jednotlivými lôžkami detí. 

 

lV. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia dieťaťa počas pobytu v zariadení  

           Pri podozrení 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), ako aj 

inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov Covid-19, musí si 

nasadiť rúško, umiestni sa do samostatnej miestnosti (kancelárie) s dozerajúcou osobou 

a kontaktuje sa zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.  

 Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy Covid-19 v priebehu 

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

školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

           V prípade potvrdenia ochorenia 

 V materskej škole sa postupuje podľa vyššie uvedených fáz. Ak sa u niektorého z osôb 

vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia materskej školy 

príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár alebo ÚVZ. 

 

           Opatrenia materskej školy k prevencii nákazy COVID-19 

 V materskej škole sa realizuje každodenný ranný zdravotný filter, dezinfekcia rúk 

všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený 

pri vchodových dverách. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) 

dieťa  nesmie ostať v materskej škole. 

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho 

skrinky, dieťa odovzdá učiteľke pri vstupe do triedy. 

 Deti si priebežne a podľa potreby umývajú  ruky pod dohľadom učiteľky, ktorá 

dohliada, aby bolo toto umývanie efektívne.  

 V miestnosti, kde sa zdržujú deti, sa často a intenzívne vetrá. 

 Nepedagogický zamestnanec nosí rúško. 

 Pedagogický zamestnanec nosí rúško. 

 Počas Červenej fázy mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri je nutnosť nasadiť 

rúška aj deťom. 



 Priestory materskej školy, hygienické zariadenia, umyvárne, ako aj hrové prvky 

v exteriéri sa dezinfikujú najmenej 2x denne. 

 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových a vstupných priestorov, do 

ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch 

kľučiek, vypínačov, zábradlia. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.  

 Upratovačka materskej školy je informovaná a poučená o sprísnených podmienkach 

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

povrchov, predmetov a hračiek. Hračky sa dezinfikujú 2x denne a podľa potreby. 

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

zahadzovaní odpadu. 

V. Stravovanie a pitný režim detí 

 Deti sa v materskej škole stravujú tak, aby sa jednotlivé triedy nepremiešavali (oddelene 

v dvoch častiach školskej jedálne). 

 Počas dňa využívajú deti nádoby na pitný režim umiestnené  v jednotlivých triedach, 

z ktorých si nalejú nápoj do vlastných pohárov. Na pobyt vonku si deti berú fľaše (ktoré 

majú umiestnené v jednotlivých triedach), kde si samé nalejú vodu ( deti z triedy č.1 

s pomocou učiteľky). Fľaše umýva každý deň upratovačka. 

Vll. Čistota a údržba priestorov predškolského zariadenia 

 Zvyšuje sa frekvencia  

- vetrania miestností, 

- utierania dlažby v umyvárni, dezinfekcie umývadiel, zrkadiel, WC mís (minimálne 2x 

denne), 

- dezinfekcie zábradlia, dotykových plôch (minimálne 2x denne), 

- dezinfekcie šatňových a vstupných priestorov (minimálne 2x denne). 

Vlll. Starostlivosť o vonkajšie priestory detského ihriska a pozemku predškolského 

zariadenia 

 Hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú 2x denne. 

 

lX. Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou, frekvencia jej výmeny 

 Posteľná bielizeň sa mení 1x týždenne. 

 

Xl. Pokyny pre zamestnancov materskej školy 

 Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac 

ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie 

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

karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené lekárom.  

 Zamestnanci materskej školy vykonávajú prácu na pracovisku s dodržiavaním 

hygienických a bezpečnostných opatrení, určených Úradom verejného zdravotníctva 

SR a dodržiavaním usmernení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Pedagogickí zamestnanci majú odporúčanie počas výchovno-vzdelávacej činnosti nosiť 

rúško alebo ochranný štít, pri ostatných činnostiach a v Červenej fáze musia nosiť rúško 



alebo ochranný štít. Nepedagogickí zamestnanci sú povinní nosiť rúško alebo ochranný 

štít. 

Xll. Pokyny pre návštevníkov 

Dopĺňajú a dôkladne upresňujú pokyny pre zákonných zástupcov a sprevádzajúce osoby: 

 Pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom, vstupnom 

priestore a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy zákonný zástupca alebo 

sprevádzajúca osoba dodržiava aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). V priestore materskej 

školy sa zdržiava iba na nevyhnutnú dobu (odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa, bez 

zbytočného vstupovania do triedy). 

 Počas Červenej fázy prichádza do materskej školy v rúšku aj dieťa. 

 Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po 

sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie 

o bezinfekčnosti.  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa 

nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe 

vydané lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení a Potvrdení o chorobe nie 

je limitovaný. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nahlásená lekárom alebo miestne príslušným RÚVZ. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID- 19, 

bezodkladne o tejto situácií informuje učiteľku alebo zástupkyňu materskej školy. 

 Rešpektuje pravidlo nenosiť hračky a iný materiál (jedlo, sladkosti) z domáceho 

prostredia do materskej školy. 

Do konca 30.09.2020 sa nad rámec zelenej fázy 

 Odporúča organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet sa uskutočňuje minimálne 3x denne a podľa potreby. 

 

V Čadci, dňa 17.09.2020                            Vypracovala: Marta Jurišová, zást. materskej školy 


