
MATERSKÁ  ŠKOLA  RAŽŇANY 

 

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu MŠ   

do konca školského roku 2019/2020 

 

Základné pokyny: 

1. Materská škola sa otvára 1.6.2020 (pondelok). 

2. Prevádzka materskej školy podľa nariadenia zriaďovateľa   bude deväť hodín denne,  

tj. od 7,00 hod. do 16,00 hod., s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine. 

3. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky 

/kvôli prevencii nákazy COVID-19/ neboli v spoločnej triede. 

4. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne. V prípade nízkych počtov 

môže riaditeľ zvážiť zmenu skupiny až od nasledujúceho pondelka. 

5. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

6. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení 

pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom /vstupnom 

priestore materskej školy a pri preberaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

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

zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho 

a zástupkyňu materskej školy. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

8. 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. 

9. Pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. 

10. Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie kde 

dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. 

11. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú 

podmienky  materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020. 

 

Prevádzka a vnútorný poriadok v materskej škole 

Ranný príchod do MŠ: 

1. Prevádzková doba bude od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

2. Nástup detí do materskej školy bude prebiehať v čase od 7.00 hod. do 8.30 hod., za 

veľmi bezpečných hygienických opatrení. Príchod detí je rozdelený nasledovne: 

- deti zamestnaných rodičov od 7,00 hod. do 7,45 hod.  

- deti, ktorých matky sú na MD/RP od 7,45 hod. do 8,30 hod.  

3. Vyberanie detí z MŠ je nasledovné: 

- deti, ktorých matky sú na MD/RP od 15,00 do 15,30 hod. 

- deti zamestnaných rodičov od 15,30 do 16,00 hod.  



4. Do budovy  vstupuje jeden  zákonný zástupca s dieťaťom.  Rodič odovzdá dieťa dozor 

konajúcej osobe v šatni. Ostatné osoby budú čakať vonku pred budovou materskej školy 

v dostatočnej vzdialenosti medzi sebou, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi 

osobami. 

5. Dieťaťu sa bude merať teplota v pred budovou MŠ. 

6. Rodič a dieťa  sú povinní  dezinfikovať si  ruky dezinfekčným prostriedkom 

umiestneným vo vstupnej chodbe budovy. 

7. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy v  priestoroch 

materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút. 

8. Deti môžu prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej 

domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

9. Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až 

na základe záveru ranného zdravotného filtra. 

10. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy každý deň podpisuje a 

odovzdáva „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa“. 

11. Deti budú rozdelené do skupín, najviac 15 v jednej skupine. 

12. Sprevádzajúca osoba zabezpečí, aby malo dieťa náhradné rúško, ktoré mu dá do skrinky 

v šatni.  

13. Dieťa si pred vstupom do triedy pod dozorom učiteľky umyje ruky bežným spôsobom 

a utrie do papierovej utierky.  

14. Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. 

15. Zákonný zástupca predloží 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. 

16. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) sa dieťa nepreberie. 

 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť: 

1. Zamestnanci podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti 

medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 

2. 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 ( vychádzky do 

okolia MŠ, parku).  

3. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti a učiteľky nemusia nosiť 

rúška. 

4. Nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok a jedla z domáceho prostredia do 

materskej školy je prísne zakázané. 

5. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú. 

6. V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

7. Priestory materskej školy a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa 

dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. 



8. Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a 

upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie 

vzdelávania v základnej škole. 

 

Stravovanie:  

1. Stravovanie  detí bude prebiehať v bežnej podobe , každá trieda sa stravuje vo svojich 

priestoroch. 

2. Pri príprave jedál a pri vydávaní budú dodržiavané bežné hygienické pravidlá. 

 

Odpočinok detí 

1. Na odpočinok detí okrem spálne sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a    

   dezinfikované priestory herní. 

2. Vzdialenosť medzi lôžkami je aspoň 1 meter. 

3. Deti v triede predškolákov nemusia absolvovať povinný odpočinok na lôžku,  

4. Výmena posteľnej bielizne je  1x do týždňa bežným spôsobom. 

 

Podozrenie na COVID-19 

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná 

vyrážka, hnačky, náhla strata chuti, čuchu a pod.) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. 

2. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky COVID-19, je nutné ho umiestniť do 

samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov pre vyzdvihnutie, o podozrení na 

COVID-19 MŠ informuje RÚVZ. 

3. k sa u zamestnanca objavia príznaky COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľa a opustí MŠ v najkratšom možnom čase s použitím 

rúška. 

V prípade potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa usmernenia príslušného 

RÚVZ. 

 

 

V Ražňanoch, 25.05.2020 

Vypracovala: Mgr. Janka  Mišková, riaditeľka MŠ 


