
Pokyny, upravujúce podmienky Základnej školy s materskou školou Podolie 804,  

školských klubov detí  a školskej jedálne  

na obdobie do konca školského roku 2019/2020  

 

Základná škola s materskou školou Podolie 804 sa po dohode so zriaďovateľom a po zistení záujmu zo strany 

zákonných zástupcov  rozhodla   po období mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19 

od 1. 6. 2020 otvoriť  v súlade s opatreniami Ministerstva školstva SR 

 základnú školu na účely výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. aţ 5. ročníku, 

 materskú školu , 

 školské kluby detí, 

 školskú jedáleň. 

Tento vnútorný dokument školy vychádza z dokumentov MŠVVaŠ SR:   

 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 

(aktualizácia 22. 5. 2020),  

 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 

(aktualizácia 22. 5. 2020),  

 Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110. 

Dokument upravuje: 

 prevádzku a vnútorný reţim ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, 

 podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov . 

 

Vedenie  školy zabezpečilo dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné 

ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a  školského klubu detí 

zabezpečilo primerané mnoţstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane 

papierových utierok. 

 

Vnútorný reţim v ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ 

 
1. Príchod ţiakov ZŠ do školy a odchod zo školy 

1.1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a ţiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

1.2. Ţiaci vstupujú do školy tým vchodom z dvoch ţiackych vchodov pri šatni, ktorý je určený pre danú triedu. 

Pri vchodoch ich budú čakať určení zamestnanci školy, ktorí budú dohliadať na dodrţiavanie minimálnych 

odstupov 2 m počas čakania na vstup do školy. 

1.3. Títo zamestnanci súčasne budú vykonávať ranný filter - ranné meranie teploty ţiakov a dezinfekciu rúk 

všetkých osôb pri vstupe do budovy  prípravkom na báze alkoholu. 

1.4. V prípade namerania teploty rovnej alebo vyššej ako 37,2°C, ţiakovi sa zopakuje po 10 minútach kontrolné 

meranie teploty. Ak bude mať ţiak teplotu zvýšenú, bude poslaný domov a kontaktujú sa zákonní 

zástupcovia ţiaka.  



1.5. V záujme minimalizovania zhromaţďovania väčšieho počtu osôb ráno pred školou ţiakom odporúčame do 

školy prichádzať v týchto časových intervaloch: 

- 1. ročník od 7:20 hod. 

- 2. ročník od 7:30 hod. 

- 3. ročník od 7:40 hod. 

- 4. ročník od 7:50 hod.  

- 5. ročník od 8:00 hod. 

1.6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe ţiaka do základnej školy, alebo po kaţdom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni zamestnancovi pri vchode písomné vyhlásenie o tom, ţe ţiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

1.7. Ak ţiak prichádza na bicykli, uloţí si ho na stojan označený jeho triedou. 

1.8. Ţiak prichádza do školy s dvomi rúškami a jedným balíčkom papierových vreckoviek, ktorý dopĺňa podľa 

potreby.  

1.9. Ţiak pokaračuje do šatne, kde sa prezuje. Všetky potrebné veci na vyučovanie si berie do triedy. V skrinke 

si necháva veci na telesnú a športovú výchovu. 

1.10. Ţiak prichádza do svojej triedy, kde ako prvé si umyje ruky beţným spôsobom, ktorý je v súlade s 

aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami (mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd). 

1.11. Ţiak si do lavice do hygienického obalu (do sáčika, škatuľky a pod. ). Druhé  rezervné rúško (pre prípad 

znečistenia svojho pouţívaného rúška) má ţiak v taške. 

1.12. Učiteľ na začiatku vyučovania skontroluje, či má ţiak vreckovky a dve rúška. 

1.13. Ak ţiak po skončení vyučovania nejde ţiak do ŠKD, ale ide len na obed, príp. hneď domov, nezgrupuje sa 

so ţiakmi z ostatných skupín, odchádza domov individuálne, pričom si nasadí rúško. 

 

2. Presun  ţiakov  v priestoroch  školy 

2.1. Ţiak opúšťa triedu len s vedomím svojho učiteľa a len na nevyhnutné účely (WC, šatňa a pod.) 

2.2. Ţiak po opustení svojej triedy nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, kde môţe dôjsť 

k stretnutiu so ţiakmi z iných skupín alebo s inými zamestnancami školy (t.z. keď ide na WC, do šatní, 

presúva sa do telocvične alebo v areáli školy, pri príchode a odchode zo školy, pri presune do ŠKD, do 

jedálne a pod.) 

2.3. Ţiak si môţe sňať rúško len v rámci svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha 

výchovno - vzdelávací proces. 

 

3. Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ 

3.1. Dochádzka ţiakov do školy je dobrovoľná a je na zváţení zákonných zástupcov, či dieťa nastúpi do 

školy, hlavne v prípade, ak dieťa alebo osoba, ktorá s nimi ţije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej 

skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí ho do ZŠ alebo MŠ od 1. júna 

2020 prihlásiť.  

3.2. Ţiakom 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy, budú úlohy naďalej zadávané elektronicky.  Online 

vyučovanie  v tej podobe, ako prebiehalo  od marca do 31. 5., nebude prebiehať, ţiaci sú však povinní 

zadané úlohy doma vypracovávať, zasielať učiteľom a vzdelávať  sa spôsobom   samoštúdia. 

3.3. Ţiaci, ktorí sa nemohli online vzdelávať a boli pod dohľadom pedagogických zamestnancov, v tomto 

spôsobe výučby pokračujú ako doteraz. 

3.4. Naďalej bude prebiehať dištančné online vzdelávanie cez MS Teams pre ţiakov  6. – 9. ročníka. 

3.5. Ţiaci 1. – 5. ročníka, ktorí sa zúčastnia vyučovania, budú vo väčšej miere vykonávať aktivity  

k znovuobnoveniu  získaných návykov vo vzťahu ku vzdelávaniu a obnoveniu prirodzeného 

socializačného preţívania ţiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia 

prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19 pod dohľadom pedagogických zamestnancov.  



3.6. Ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID-19,  bude  umiestnený do 

samostatnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ. 

3.7. Vyučovanie v  ZŠ  bude prebiehať podľa špeciálneho rozvrhu. 

3.8. Maximálny počet ţiakov v skupine bude 20. V kaţdom ročníku vychádza 1 aţ 2 skupiny ţiakov. 

V ţiadnej skupine nebudú ţiaci rôznych ročníkov. 

3.9. Kaţdá skupina 1. – 4. ročníka bude vedená jedným učiteľom, spravidla triednym učiteľom. 

3.10. Skupina ţiakov 5. ročníka bude vedená v daný deň najviac dvoma učiteľmi. 

3.11. Počas dňa nebude zvoniť, učiteľ bude so skupinou  počas celého vyučovacieho procesu, pričom prestávky 

na oddych, jedlo, nápoje, pouţitie WC bude ţiakom dávať tak, aby čo najviac eliminoval stretnutie 

s inými skupinami a aby  vytváral podmienky pre napĺňanie psychohygienických potrieb detí. 

3.12. Vyučovací proces bude zameraný aj na opakovanie učiva, ktoré bolo prebrané počas domáceho  online 

vzdelávania do 31.5.2020. Organizácia vyučovania bude zameraná na blokové vyučovanie, integrované 

tematické vyučovanie a telesno-výchovné aktivity v exteriéri školy. 

3.13. Pohybové aktivity sa budú vykonávať v exteriéri, ţiaci nebudú vyuţívať telocvičňu z dôvodu zlého 

vetrania priestoru telocvične. 

3.14. V mesiaci jún nebudú učitelia školské výkony známkovať, môţu však ţiakov slovne hodnotiť 

a poskytovať im spätnú väzbu, aby vedeli svoje chyby korigovať, eliminovať a pracovali na svojom 

zlepšení. 

3.15. Počítačové učebne sa budú pouţívať tak, ţe v jeden deň môţe byť v kaţdej učebni len jedna trieda. podľa 

rozpisu: 

pondelok  1. učebňa 1A, 2. učebňa 2A 

utorok  1. učebňa 3A, 2. učebňa 3B 

streda 1. učebňa 4A, 2. učebňa 4B 

štvrtok 1. učebňa 5A, 2. učebňa – podľa dohody 

piatok 1. učebňa – podľa dohody, 2. učebňa – podľa dohody 

3.16. Skupiny z dôvodu, aby sa nepremiešavali v školskej jedálni, budú končiť nasledovne: 

- 1. ročník o 11:10 hod 

- 2. ročník o 11:30 hod. 

- 3. ročník o 11:50 hod. 

- 4. ročník d 12:10 hod.  

- 5. ročník o 12:30 hod. 

3.17. Vyučovací proces bude prebiehať pre kaţdý ročník v inom časovom intervale: 

- 1. ročník od 7:30 hod. do 11:10 hod 

- 2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod. 

- 3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod. 

- 4. ročník od 8:00 hod. do 12:10 hod. 

- 5. ročník od 8:10 hod. do 12:30 hod. 

3.18. Základná škola do konca školského roku nebude organizovať  ţiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky 

so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k zdruţovaniu väčšieho mnoţstva osôb; v 

nevyhnutnom prípade bude realizovať  podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných 

osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola nebude organizovať  školy v prírode a viacdňové školské 

výlety. 

 

4. Ţiaci ZŠ a dodrţiavanie hygienických opatrení 

4.1. Ţiak si umýva ruky mydlom a vodou pri rannom vstupe do triedy, po kaţdom pouţití WC a pred kaţdým 

jedlom. 



4.2. Ţiak sa nedotýka očí, nosa a úst neumytými rukami. 

4.3. Ţiak si zakrýva nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju 

zahodí do koša na komunálny odpad. 

4.4. Ak má ţiak prevlhčené alebo špinavé rúško, vymení si ho za čisté a na ďalší deň opäť príde do školy 

s dvomi čistými rúškami. 

4.5. V triede ţiaci sedia čo najďalej od seba, v jednej lavici sedí jeden ţiak. 

 

5. Školské stravovanie v ŠJ 

5.1. Ţiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni a nenavštevujú školský klub detí, po skončení vyučovania 

odchádzajú buď v sprievode rodičov alebo sami domov za dodrţania hygienických opatrení (rúška, 

odchod so spoluţiakmi z rovnakej skupiny).  

5.2. Ţiaci, ktorí sa stravujú, odchádzajú na obed pod dozorom svojich triednych učiteľov.  Všetci majú počas 

presunu rúška. 

5.3. V školskej jedálni môţe byť súčasne len jeden ročník, aby sa zamedzilo premiešavaniu skupín. 

5.4. Ţiaci si vezmú tácky a prídu k okienku, kde ich obslúţi personál školskej kuchyne.  Ţiaci si sami jedlo a 

pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Všetko im kladú na tácky zamestnanci kuchyne za dodrţania 

hygienických opatrení (štíty, jednorazové rukavice, dezinfekcia). 

5.5. Dozorkonajúci učitelia  dohliadajú na časté vetranie jedálne, umytie rúk pred jedlom a usmerňujú ţiakov 

počas obeda. 

5.6. Vstup do budovy školskej jedálne je cudzím osobám prísne zakázaný. 

5.7. Po obede ţiak odchádza do ŠKD alebo individuálne  domov. 

 

6. Školské kluby detí 

6.1. Škola zriadi z dôvodu nepremiešavania skupín 4 školské kluby: 

- ŠKD1 – pre ţiakov 1. ročníka – vedie p. vychovávateľka Slavomíra Štefániková v ŠKD1 pri jedálni 

- ŠKD2 – pre ţiakov 2. ročníka – vedie p. asistentka Mgr. Monika Augustínová v učebni 2.A 

- ŠKD3 – pre ţiakov 3. ročníka – vedie p. asistentka Katarína Majerová v učebni 3.A 

- ŠKD4 – pre ţiakov 4. ročníka – vedie p. vychovávateľ Mgr. Samuel Kusenda v učebni 4.A 

6.2. Prevádzka školských klubov bude  prebiehať od času po skončení vyučovania aţ do 16.30 hod.  

V prípade skoršieho odchodu ţiakov domov  skončí ŠKD činnosť skôr. 

6.3. Ţiak si môţe sňať rúško v rámci svojej skupiny ŠKD v interných a externých priestoroch školy, kde 

prebieha výchovný proces, ak sa v blízkosti do 5 m nenachádzajú ţiadne iné osoby nepatriace do skupiny. 

6.4. ŠKD bude realizovať čo najviac aktivít v exteriéri školy.  

 

7. Pedagogickí zamestnanci základnej a materskej školy 

7.1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny 

z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.  

7.2. K rizikovým skupinám patria: tehotné ţeny, osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruţenými 

chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou 

respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).  

7.3. PgZ vyplní pri prvom nástupe pri návrate do zamestnania Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred 

návratom do zamestnania (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2). V prípade, 

ţe zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v 

dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. 

7.4. Časť učiteľov ZŠ (spravidla učitelia 1. st., vychovávatelia a odborní zamestnanci) bude vykonávať prácu 

na pracovisku a zabezpečí výchovno-vzdelávací proces pre ţiakov 1.-5. ročníka v ZŠ a ŠKD. 

7.5. Časť zamestnancov (spravidla učitelia pre 2. st.) bude pokračovať v dištančnom domácom vzdelávaní 

ţiakov 6. – 9. ročníka, príp. ţiakov 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpili do školy. 



7.6. Časť učiteľov 2. st.  (presne určená podľa rozvrhu pre 5. ročník), bude niektoré dni učiť ţiakov 5. ročníka  

v škole a niektoré dni   bude pokračovať v dištančnom domácom vzdelávaní ţiakov 6. – 9. ročníka. 

7.7. Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch mimo výchovnovyučovacieho procesu  nosia povinne 

rúško alebo ochranný štít. 

7.8. Pedagogickí zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami a podľa svojho uváţenia a moţností zabezpečia rozstupy medzi ţiakmi pri výchovno – 

vzdelávacom procese.  

7.9. V miestnosti, v ktorej sa zdrţuje skupina, zabezpečí učiteľ  časté a intenzívne vetranie miestnosti 

7.10. Učitelia a ostatní zamestnanci školy opakovane upozorňujú ţiakov na dodrţiavanie hygienických 

pravidiel pri kašľaní a kýchaní.  

7.11. Presuny skupín ţiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov organizuje učiteľ 

skupiny  tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane 

zamestnancov školy.  Učiteľ nedovolí ţiakovi sa pohybovať voľne  po budove a areáli školy bez vedomia 

učiteľa. 

7.12. Triednu knihu vedie učiteľ v zmysle Prílohy 3 dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a 

vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 vydaného MŠVVaŠ SR. 

 

8. Nepedagogickí zamestnanci školy 

8.1. Upratovačky zabezpečia upratovanie pracovného prostredia pre ţiakov a učiteľov tak, aby bolo 

hygienické a čisté. 

8.2. Upratovací personál bol riaditeľkou školy informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebeţného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a 

predmetov.  

8.3. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa ţiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci 

školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.  

8.4. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré pouţíva zvlášť veľký počet 

ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, madlá 

zábradlí, páky mydelničiek, klávesnice a myši pri počítačoch, telefóny, vypínače).  

8.5. Pracovné povrchy ţiackych stolov, katedier sa dezinfukujú raz denne. 

8.6. Z uzavretých smetných košov upratovačky odstránia vrchné uzávery, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk 

s košom pri zahadzovaní odpadu. Smeti zo smetných košov sa denne vyhadzujú. 

8.7. Poverené upratovačky zabezpečia dezinfekciu toaliet minimálne dvakrát denne a podľa potreby.  

8.8. Pravidelne dopĺňajú zásobovače s dezinfekciou, mydelničky v triedach a na toaletách. 

8.9. 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.  

8.10. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových priestorov, ak do nich vstupujú sprevádzajúce 

osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

8.11. Spolupracujú s pedagogickými zamestnancami a usmerňujú ţiakov v zmysle dodrţiavania všetkých 

hygienicko-epidemiologických opatrení. 

8.12. Nepedagogickí zamestnanci školy nosia povinne rúško alebo ochranný štít. 

8.13. Upratovačky v MŠ vymieňajú  posteľnú bielizeň  1x do týţdňa beţným spôsobom. 

8.14. Kuchárky v ŠJ po kaţdej skupine dezinfikujú povrchy stolov. 

 

9. Vnútorný reţim v MŠ 

9.1. V materskej škole otvárame 2 skupiny detí  s maximálnym počtom detí 15. 

9.2. V prípade väčšieho záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie  detí do MŠ budeme uprednostňovať: 



- deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a 

záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,  

- deti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,  

- deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,  

- deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

9.3. So skupinou budú pracovať 2 učiteľky (jedna na doobedňajšej zmene a druhá na poobedňajšej zmene.) 

9.4. Prevádzka materskej školy je maximálne 9 hodín denne, teda od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

9.5. Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváţenia a moţností zabezpečia dostatočné vzdialenosti 

medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 

9.6. Do materskej školy môţu chodiť len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

9.7. Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečia pedagogickí zamestnanci školy, aby deti, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len 

s osobami, ktoré s dieťaťom ţijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, 

musí byť starší ako 10 rokov. 

9.8. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa 

zamedzilo miešaniu skupín v šatni. 

9.9. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po kaţdom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné  vyhlásenie o tom, ţe dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

9.10. Zákonný zástupca pri kaţdom odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Ak dieťa prichádza a odchádza s inou osobou, je potrebné, aby toto 

Prehlásenie bolo doručené denne domov a podpísané kaţdý deň ráno pred odchodom do škôlky 

zákonným zástupcom dieťaťa. 

9.11. Celkový čas zdrţiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch 

materskej školy pohybuje vţdy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci moţností bez 

vstupovania do šatne, pričom dbá na dodrţiavanie odstupov. Nevstupuje do priestorov umyvárky a do 

ďalších miestností MŠ. 

9.12. Učiteľky  budú ráno realizovať ranný filter – cez vonkajší balkón kontaktujú rodičia učiteľky,  dieťaťu 

zmerajú bezdotykovým teplomerom teplotu, ak je teplota v poriadku, dieťa s rodičom môţe vstúpiť do 

šatne. Vstupujú s rúškami po jednom (dieťa so zákonným zástupcom) do šatne, kde si pri vchode obaja 

dezinfikujú ruky. Dieťa sa prezuje, odloţí si dve rúška do skrinky, učiteľka si ho prevezme a dohliadne na 

dôkladné umytie rúk v kúpeľke. Aţ potom dieťa  pokračuje do herne. 

9.13. V prípade, ak dieťa bude mať nádchu, kašeľ, zvýšenú teplotu 37,2°C a viac, takéto dieťa učiteľka 

neprevezme, dieťa sa vráti do domáceho liečenia. Sprevádzajúca osoba čaká na výsledok ranného filtra, 

aţ potom odchádza domov. 

9.14. Vydáva sa zákaz nosenia vlastnej stravy, hračiek a predmetov z domáceho prostredia do materskej školy. 

9.15. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška ani rukavice, ak sa nestretajú 

s inými osobami a trávia čas len v svojej skupine. 

9.16. Dobrovoľná účasť detí v materskej škole, resp. nemoţnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, 

neumoţňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. 

Materská škola sa ale v rámci moţností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových 

kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.  



9.17. 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. 

9.18. V závislosti od poveternostných podmienok sa väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či 

uţ v areáli MŠ, alebo mimo neho. 

9.19. Pri poobednom odpočinku detí zabezpečia učiteľky  spolu s upratovačkami presun lôţok tak, aby boli 

dostatočné vzdialenosti medzi lôţkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôţkami. 

9.20. Na odpočinok detí v prípade potreby pouţijeme  aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní. 

9.21. Materská škola do konca školského roku nebude organizovať  ţiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, 

besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k zdruţovaniu väčšieho 

mnoţstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti 

zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole. 

 

10. Podozrenie na ochorenie COVID-19 

10.1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 

(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak 

akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.  

10.2. Ak dieťa MŠ alebo ţiak ZŠ v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID-19, 

umiestnime  ho do samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, aby si ho 

bezodkladne vyzdvihli. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ.  

10.3. Ak sa u zamestnanca ZŠ s MŠ Podolie 804 objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom zamestnanec informuje riaditeľa školy a opustí  školu v najkratšom 

moţnom čase s pouţitím rúška. 

 

 

 Vypracovala: RNDr. Janka Schreiberová 

 Dňa: 24. 5. 2020 


