
Podmienky prevádzky materskej školy  uvedené v opatreniach 

a usmerneniach od 1.6. 2020 

 
1. Vzhľadom na počet prihlásených detí do materskej školy Unín (ďalej len MŠ)  

     k 1. júnu 2020  bude vytvorená iba jedna zmiešaná skupina. 

      

2. Zamestnanci MŠ podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti 

    medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 

 

3. Do MŠ budú i naďalej prednostne prijaté deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí 

     ministra. 

 

4. Dochádzka do MŠ bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

 

5. Deti do MŠ budú 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. 

 

6. Pri vstupe do MŠ bude poverený zamestnanec merať bezdotykovým teplomerom teplotu  

     detí. 

 

7. VVČ budú zabezpečovať striedavo na dve smeny dve pedagogické zamestnankyne, ktoré  

     nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19. 

 

8. Prevádzka MŠ bude zabezpečená na 9 hodín denne a to od 6,30 do 15,30 hod. 

 

9.  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri privádzaní, odvádzaní  a počas pobytu dieťaťa 

     v šatňovom priestore MŠ nosiť rúško, dodržiavať odstup a dezinfikovať si ruky. 

 

10. Zákonný zástupca odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi až po zmeraní teploty  

       a na základe záveru ranného zdravotného filtra v rámci možností bez vstupovania do  

       šatne. 

 

11. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, 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. 

 

12. Z hygienických dôvod nie je žiaduce, aby si deti nosili do MŠ hračky, pomôcky alebo  

      iný materiál z domáceho prostredia. 

 

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

       bezodkladne zákonný zástupca dieťaťa o tejto situácii informuje príslušného  

       vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 

14. Dieťa je vylúčené zo školy, ak mu bola nariadená karanténa príslušným regionálnym 

       hygienikom, alebo lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti. O tejto situácii musí 

       bezodkladne informovať zákonný zástupca príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 

15. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje každý deň Prehlásenie  

      zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

 



16. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre 

       deti bude organizovať v exteriéri (areál MŠ, ihrisko...) 

 

17. Deti sa budú vzdelávať a hrať v priestoroch MŠ v menších oddelených skupinkách  

      v súlade s rozhodnutím ministra. 

 

18. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška. 

 

19. Spoločné hromadné podujatia (rozlúčka s deťmi, besiedky....) sa v MŠ do konca  

      školského roka nebudú realizovať. 

 

20. Zvýšenú pozornosť budú pedagogickí zamestnanci MŠ  venovať rozvíjaniu  

       a upevňovaniu hygienických návykov. 

 

21. Deti si budú osvojovať návyk umývania si rúk efektívnym spôsobom. 

 

22. VVČ bude zameraná na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí 

       potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v ZŠ. 

 

23. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných 

      priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. 

 

24. V rámci minimalizovania zhromažďovania osôb pred MŠ bude organizácia 

       pohybu osôb pred vnútornými a vonkajšími priestormi v metrovom odstupe.  

 

25. Deti budú pri osobnej hygiene používať mydlo v dávkovači a jednorazové papierové  

      utierky pre bezpečné osušenie rúk, ktoré potom hodia do príslušného smetného koša. 

 

26. Poháriky, zubné pasty, zubné kefky, textilné uteráky  nebudú deti používať. 

 

27. Pitný režim bude zabezpečený čistou vodou v jednorazových pohároch. 

 

28. Sprevádzajúca osoba dieťaťa do MŠ zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa 

      do jeho skrinky. 

 

29. Dieťa si po príchode do MŠ pod dohľadom zamestnanca školy (alebo sprevádzajú- 

      cej osoby) ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami 

      umyje ruky bežným spôsobom. 

 

30. Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ 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. 

 

31. MŠ zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí, dezinfekciu 

      rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. 

      Dezinfekčný prostriedok bude vhodne umiestnený. 

 

 

 

 



32. Postup ranného filtra: 

      Telesná teplota detí pri nástupe do MŠ musí byť do 37,2 st. C vrátane. 

      Ak je teplota dieťaťa vyššia - 37,3 st. C je treba postupovať podľa daného vzoru ranného  

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

 

33. Stravovanie. 

      Stravovanie detí je zabezpečené dva krát denne v miestnosti, kde sa skupina detí združuje  

      počas dňa a jeden krát v jedálni ZŚ. Deti si neberú samé ani príbory, ani jedlo. 

      Desiata –     8,45 hod –  v MŠ  

      Obed –       11,45 hod. – v ZŠ 

      Olovrant –  14,45 hod. – v MŠ 

 

34. Odpočinok detí. 

      V spálni určenej na oddych detí bude zabezpečená vzdialenosť medzi lôžkami aspoň 

      1 meter. Miestnosť určená na oddych detí bude dostatočne vyvetraná a dezinfikovaná. 

 

35. Pri podozrení na COVID-19. 

      Nikto s príznakmi dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom  

      COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti     

      a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. 

      Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,  

      je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, 

      ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

      O podozrení na nákazu COVID-19, MŠ informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to  

      v prípade iných infekčných ochorení. 

      Ak sa u zamestnanca MŠ objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu pracovného dňa, 

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

      rúška. 

 

36. V prípade potvrdenia ochorenia. 

      MŠ postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

 

       

 

 

 

      

                                                                                 

 

 

 

 


