
ZÁKLADNÉ  PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREVÁDZKU MŠ  

(aktualizácia k 29.11.2021)  

 
ZÁKLADNÉ  PREVÁDZKOVÉ  POKYNY 

 

 • Pri ceste do/zo školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR 

a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný 

alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.  
 

ZAMESTNANEC MŠ:  

 

• Zamestnanec materskej školy  sa musí vedieť preukázať pri ceste do zamestnania a zo zamestnania 

„Potvrdením o zamestnaní“ .  

 

• Na základe zákona č. 412/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou 

pandémie ochorenia COVID-19 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje 

dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na 

pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. 

  

• Osoba kompletne zaočkovaná je osoba: 

 a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V) 

 b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),  

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 

180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

 Pokiaľ zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci podmienky vstupu na 

pracovisko (režim OTP) a odmietne možnosť bezplatného testovania ponúknutú zamestnávateľom, 

zamestnávateľ mu z toho dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon prác. V tomto prípade ide o prekážku 

v práci na strane zamestnanca (zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy). 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

 

     • Ranný filter:  

- materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, - meranie teploty deťom, dezinfekcia pri vstupe do chodby MŠ, 

umývanie rúk a dezinfekcia v umyvárke pred vstupom do triedy.  

 

 Povinnosti rodiča 

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a odchode   

  dieťaťa(prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami  

 alebo jej stanovenými ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov v súlade s aktuálne  

  platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR). 

b) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok2021/2022, a  

 rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č.  

  245/2008 Z.z.). 

 c) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení  

  dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  (vrátane víkendov a  

    sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. 

d) V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou  

  na COVID - 19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku školy,  

 aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená  



všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného  

 zdravotníctva. Za týchto  podmienok nemôže dieťa navštevovať  materskú školu. 

e) V prípade, že je u dieťaťa  potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii  

informuje  triednu  učiteľku alebo riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke  

 kontakty žiaka za 2 dni  pred jeho testovaním. 

f) V prípade, že bolo  dieťa  testované  Ag samotestom a má pozitívny výsledok, rodič o tom  

 bezodkladne informuje školu. Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné overiť pozitívny  

 výsledok Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste  u oprávneného subjektu alebo  

 PCR testom. V prípade, že dieťa nemôže absolvovať Ag test v mobilnom odberovom mieste alebo  

 PCR test, rodič bezodkladne kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Trieda dieťaťa, ktoré malo pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do MŠ. Všetky deti, 

ktoré boli v úzkom kontakte s dieťaťom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho 

testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a 

neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez 

korona.gov.sk. 

 

Pokiaľ rodič privedie do MŠ dieťa, ktoré má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

 

 Ospravedlnenie dieťaťa:  

 

- rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie 

v materskej  škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z 

dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia 

musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má 

vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského 

roka). 
 

-  ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v MŠ počas 

obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády 

Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť;  

 

- rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku 

trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré 

predprimárne vzdelávanie nie je povinné .  

 

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 

 Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľka materskej  školy alebo miestne príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa, alebo ak dieťa  vyžaduje celodenné 

ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá dieťa doma na základe 

vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak 

rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office). 

 

Organizácia VVČ:  

Telesná a športová výchova sa  organizuje  v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri 

(školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko 

prenosu infekčného ochorenia COVID-19.  

V MŠ  nemožno uskutočniť (  podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z.):  

a) pobyty detí v škole v prírode, 

 b) výlety,  

c) exkurzie,  

d) športový výcvik a ďalšie aktivity. 


