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Preventívne opatrenia a pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ upravujúce podmienky prevádzky a 

vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020, vzťahujúce sa 

na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov na predchádzanie a 

šírenie koronavírusu COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

 

Vážení pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci, rodičia, 

na základe usmernení a opatrení orgánov štátnej správy v súvislosti s cieľom zamedzenie 

a predchádzanie šírenia koronavírusu COVID-19 vydáva riaditeľka ZŠ s MŠ nasledovné 

preventívne opatrenia vzťahujúce sa na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

a zamestnancov na predchádzanie a šírenie koronavírusu COVID-19. 

 

Čl. 2 

Vykonané preventívne opatrenia a odporúčania vzťahujúce sa na zamestnancov, žiakov, 

rodičov a zákonných zástupcov žiakov   

 

1) Zavádza sa každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy 

pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým 

teplomerom pri vstupe do materskej školy. 

2) V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) má škôlka právo dieťa nepreberať, 

o čom musí byť vždy informovaný riaditeľ alebo zástupca riaditeľa MŠ.  

3) Nariaďuje sa dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom 

umiestneným pri vstupe do budovy.  

4) Zamestnanec materskej školy pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy preberá od 

zákonného zástupcu 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 (príloha č. 2). 

5) Zamestnanec materskej školy každodenne dáva podpisovať, alebo preberá od zákonného 

zástupcu pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu 

o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6). 

6) Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.  

7) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny 

pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho 

procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

8) Zamestnanci majú povinnosť zabezpečovať pravidelné intenzívne vetranie priestorov na 

svojich pracoviskách. 

9) Deti si musia  umývať ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

10) Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v 

exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. 

11) Dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; 

rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia sa venuje 

osobitná pozornosť. 

12)  Toalety sa vybavujú mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a 

nepoužívajú sa. Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk. 

13)  Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o 

potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 

14) Odporúča sa nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 



15) Pozastavujú sa všetky mimoškolské činnosti, kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia 

vrátane výletov, ŠVP. 

16) Sprevádzajúca osoba dieťaťa vstupuje a pohybuje sa v priestoroch materskej školy 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. 

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

vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. 

18) Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, ( infekcie 

dýchacích ciest, zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata 

chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), je nutné umiestniť ho do 

samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

O týchto skutočnostiach musí byť bezodkladne informovaný riaditeľ alebo zástupca riaditeľa 

materskej školy.   

19) 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. 

 

 

Čl. 3 

Preventívne opatrenia a odporúčania pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov 

 

Vážení rodičia,  

v súvislosti so šírením koronavírusu - Covid 19 je niekoľko zásad, ktorých dodržiavaním vieme 

zvýšiť našu spoločnú ochranu pred vírusom. Nasledovné zásady môžu prispievať k spomaleniu 

šírenia vírusu. Preventívne hygienické opatrenia je potrebné dodržiavať zo strany každého 

z nás.  

 

1) Rodič a 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 (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).   

2) Dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky  materskej školy na obdobie do 

konca školského roku 2019/2020.   

3) Odovzdávajú dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na 

základe záveru ranného zdravotného filtra.   

4) Zabezpečujú umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na 

to určené zamestnancom materskej školy. 

5) Predkladajú 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 (príloha č. 2).   

6) Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia 

do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.   

7) Rešpektujte minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. 

8) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne 

o tejto situácii informujú príslušného vyučujúceho a riaditeľa 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.   



9) Zákonný zástupca každodenne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) 

10) Neposielajte dieťa do školy s príznakmi ochorenia. 

11) Žiakov, ktorí majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do 

ich úplného vyliečenia. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tieto opatrenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu riaditeľky ZŠ s MŠ od 

01.06.2020. 

2) Uvedené opatrenia platia do odvolania a budú upravované podľa aktuálneho vývoja a na 

základe usmernení a opatrení orgánov štátnej správy. 

3) Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov 

účinných od 1. júna 2020, a je koncipovaný hlavne z opatrení Úradu verejného zdravotníctva 

SR a Rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

 

V Bratislave: 

  

 

Vypracoval:          Mgr. Michal Stegena                      

                          bezpečnostný technik ZŠ s MŠ                                                         
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