
Pokyny upravujúce podmienky k otvoreniu materskej školy na obdobie od 

1.6.2020  do konca školského roku 2019/2020 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

7,30 – 16,30 

Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu  

          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 v rámci možností bude ďalej zameriavať na 

rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie 

vzdelávania v základnej škole. Zvýšenú pozornosť je potrebné 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.  V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina 

aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa 

podmienok MŠ.                                           

 Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s 

deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k 

združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na 

úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v 

materskej škole.           

Rozdelenie detí do skupín:  

Na základe prieskumu záujmu o návštevu materskej školy medzi rodičmi deti budú rozdelené  

na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred 

mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej 

triede.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k 

migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. 

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do  materskej školy prednostne umiestnené deti 

rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného 

zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov, deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej  školskej dochádzky 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov. 

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby (rodičia) deti  riadia opatreniami ÚVZ SR a 

pokynmi RÚVZ.  

Deti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej a v 

materskej škole, prichádzajú do školy a odchádzajú zo školy len s osobami, ktoré s nimi žijú v 

spoločnej domácnosti.  

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

vnútorných priestoroch materskej školy by nemal 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. 

Zamestnanec materskej školy zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie 

teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy 

dezinfekčným prostriedkom. 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. 

Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo 

zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými 

nariadeniami. 

Stravovanie 

Stravovanie je zabezpečené v školskej výdajnej jedálni v stanovenom čase tak, aby sa 

jednotlivé skupiny nepremiešavali 

Odpočinok detí v materskej škole 

Deti v triede predškolákov nemusia  absolvovať povinný odpočinok na lôžku v pyžamách.  

Odporúčaná vzdialenosť medzi lôžkami je aspoň 1 meter. Na odpočinok detí sa môžu 

používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní. Výmena posteľnej bielizne 

je 1x do týždňa bežným spôsobom. 


