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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v
materských školách pre školský rok 2020/2021
Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
SR (ďalej aj ako“ UVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude
podliehať pravidelnej aktualizácií.
Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri
privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v
šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z
materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk).
 Dodržiava pokyny riaditeľa /zástupkyne ZŠ s MŠ, ktoré upravujú
podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku
2020/2021.
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie
alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní
viac ako tri dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie.
 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z
domáceho prostredia do materskej školy, stanovené zástupkyňou
materskej školy.
V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa /
zástupkyňu školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným
regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia
aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy
vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame
obmedziť na nevyhnutné minimum.
 Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
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 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy
pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a
vyzdvihnutia dieťaťa.
 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho
dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom
materskej školy.
Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021
Počas obdobia 2. 9 – 14.9 . sa nad rámec zelenej fázy odporúča:
 Neorganizovať hromadné otvorenie školského roku.
 Pri vstupe do materskej školy sa vykonáva ranný filter.
 Deti majú odporúčané nosiť rúška, ostatní povinne nosia rúško (ochranný
štít) všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej
triedy v interných priestoroch školy.
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v
súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a
odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg)
nosí rúško alebo ochranný štít.
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Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel,
prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa
odporúča. Ak sa škola rozhodne vykonávať v rámci ranného filtra
meranie teploty, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva.
 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na
COVID-19), dieťa nepreberie.
 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s
deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy,
alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.
 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť
rúška.
 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.
 Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach.
 Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa
nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade
hraničných počtov, zmenu triedy.
 Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia
rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými
papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného
zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
 Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok
telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie
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vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k
minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri
službách študentom a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie
na časový interval namiesto čakania v radoch. Ruky sú opatrenia eliminujúce
prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej
hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s
frekventovaným dotykom.

Pri podozrení na ochorenie 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 COVID19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do
samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19
v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa
materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s
použitím rúška.
 V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola
usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

Oranžová fáza
Základné odporúčania - Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa
na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri vyhlásení takejto
fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej
fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu. Odporúča
sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení. Dieťa, či
zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo
spádový všeobecný lekár.
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V prípade, že:
a) Miestne príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u
dieťaťa alebo pracovníka školy:
 škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a
poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
b) Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným
lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo
uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:
 v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola
kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u dieťaťa /
pracovníka
 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na
pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚV
Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:
Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia
príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie
na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo
školskej dochádzky úzke kontakty 1dieťaťa(napr. spolužiaci v triede). Ak je
podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé
dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pred deti a
dorast, ostatné deti prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným
zástupcom.
 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby
určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak
sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu
miestne príslušným RÚVZ.
 ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy
podľa usmernenia tohto dokumentu
Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v
úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom školy.
 materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne
príslušnému RÚVZ.
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Červená fáza
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi
deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým
pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec opatrení zelenej a
oranžovej fázy, platia nasledovné:
V prípade potvrdeného dieťaťa:
 ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, odporúčame prerušiť
vyučovanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z
vyučovacieho procesu ich úzke kontakty.
Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo
miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne
platného usmernenia hlavného hygienik,
 ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas
doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci
lekár všeobecnej starostlivosti,
 po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej
fázy.

Tento dokument je prílohou k Školskému poriadku materskej školy v Hrochoti
s platnosťou od 1.9.2020.

Vypracovala: Mgr. Dana Lieblová ZRŠ pre MŠ

