
Dodatok č.4 

k školskému poriadku Materskej školy v Záhorskej Vsi vydaného dňa 10.09.2015 

Školský poriadok sa mení a dopĺňa: 

I. Úvodné ustanovenia: 

Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR 

a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, účinných od  01.06. 2020. 

II. Všeobecné ustanovenia: 

5. Povinnosti rodičov: 

Rodič dieťaťa je povinný: 

- dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej 

školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy ( nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, meranie teploty ) 

- dodržiavať pokyny riaditeľa materskej školy 

- odovzdať dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty 

a na základe záveru ranného zdravotného filtra, ak dieťa vykazuje známky choroby, 

zamestnanec ho neprevezme  

- predkladať 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 opatrenia 

- rešpektovať pravidlá nosenia hračiek, pomôcok z domáceho prostredia 

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, 

bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy na 

telefónnom čísle 034 778 308 

- pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy podpísať Prehlásenie o zdravotnom stave 

dieťaťa 

6. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 15:30 

Dochádzka detí do materskej školy 

- rodič privádza dieťa do materskej školy v čase od 6:30 do 8:00 hod., povinný je 

prevziať si dieťa o 12:00 hod, alebo od 15:00 do 15:30 hod 

- dieťa privádza a prichádza preň vždy jeden z rodičov, alebo súrodenec starší ako 10 

rokov, alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti 

- po príchode do MŠ treba rátať s možným zdržaním, v prípade väčšej skupiny 

prichádzajúcich, v tom prípade musia rodičia dodržiavať odstupy 

 



Organizácia v šatni 

- staršie deti odchádzajú do šatne bez rodičov, s mladšími môže ísť do šatne jeden rodič 

maximálne na dobu 10 minút 

- dieťa si každé ráno prinesie náhradné rúško a vkladá ho do svojej skrinky, v triede deti 

rúško mať nemusia 

- po prezutí si ide dieťa v sprievode učiteľky umyť ruky mydlom a teplou vodou 

- je zakázané nosiť do MŠ vlastné hračky, jedlo a pitie 

- rodič si dieťa prevezme na školskom dvore, alebo pri dverách materskej školy, pri 

vstupe do šatne v ochrannom rúšku si rodič vydezinfikuje ruky a v čo najkratšom čase 

opúšťa šatňu spolu s dieťaťom 

Organizácia v triedach 

- deti sa budú schádzať vo svojej triede, kam boli pridelené a zostávajú v nej po celý 

deň 

- výchovno-vzdelávací proces bude zameraný na rozvoj kľúčových kompetencii detí 

potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole 

- v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi bude 

organizovať v exteriéri ( vychádzky do prírody k rieke, na luku.. ) 

- pedagogický zamestnanec sa podľa možností bude snažiť, aby telesný kontakt medzi 

deťmi bol minimálny 

- v triede bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie 

- všetky hračky a predmety s ktorými s ktorými prídu deti do styku budú od 10:00 

hodiny dezinfikované a následne od 15:30 prebehne ďalšia dezinfekcia, aby priestor 

a hračky boli pripravené k druhému dňu 

 

Organizácia v umyvárke 

- deti si budú v pravidelných intervaloch umývať ruky mydlom a teplou vodou 

- namiesto uterákov budú používať papierové obrúsky, ktoré následne zahadzujú do 

odpadkových košov 

- pedagogický zamestnanec bude dbať na návyk správneho umývania rúk a vysvetľovať 

deťom nutnosť osobnej hygieny 

- zúbky si v tomto období deti neumývajú 

Organizácia v jedálni 

- stravovanie bude prebiehať v bežnej podobe, každá skupina samostatne, pri stole budú 

sedieť 4 deti, vzdialené od seba cca 1 m 

- stravu a pitie budú mať deti pripravené na stolíkoch, spolu s čistým príborom ju bude 

vydávať personál, deti si nebudú sami jedlo a pitie odkladať 

- pri príprave a vydávaní jedla budú dodržané všetky bežné hygienické pravidlá 

 



Pobyt detí vonku- organizácia na školskom dvore 

- každá skupina detí sa bude zdržiavať izolovane na určenej časti školského dvora 

- počas pobytu vonku budú mať zabezpečený pitný režim v čapovacích galónoch 

s použitím vždy čistého pohára ( jednorazový, alebo umytý v myčke) 

- rodičia sa na školskom dvore budú zdržiavať minimálne a v ochrannom rúšku 

Organizácia v spálni 

- posteľná bielizeň sa bude vymieňať raz za týždeň 

- medzi jednotlivými lôžkami bude odporúčaná vzdialenosť 1 meter 

- priestory budú dostatočne vetrané a dezinfikované 

 

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

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

COVID-19 ( zvýšená telesná teplota, kašel, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla 

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

materskej školy. 

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

umiestnené do samostatnej miestnosti a pedagogický zamestnanec bude ihneď kontaktovať 

zákonného zástupcu dieťaťa. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje 

príslušný RUVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

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. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu 

trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie 

základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich 

zo školských, hygienických, pracovných a ďalších predpisov. 

 

Dodatok ku školskému poriadku bol prerokovaný: 

- pedagogickou radou dňa 27.05. 2020 

- dodatok bude doručený každému rodičovi k podpisu 

Dodatok vypracovala: Jana Soboličová -riaditeľka materskej školy 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 


