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Dodatok k Školskému poriadku materskej školy Exnárova 6, 82103Bratislava

Otváranie materskej školy k 11. 1. 2021 počas šírenia nákazy COVID - 19

Kapacita materskej školy: 148 detí
V prevádzke: 2 triedy /20 detí/
Na základe pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie platí rozhodnutie ministra
školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a
prevádzku istých školských zariadení okrem:
a. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým
povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové
podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

Čas prevádzky sa podľa usmernenia upravuje na maximálne 10 hodín denne.
Od 7.00 – 17.00 hod.
Denný poriadok:
Čas

Činnosti

7.00 - 8.00

Otváranie, schádzanie v triede, PZ vykoná meranie teploty

8.30 - 8.45

Hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu -desiata

8.45- 11.10

Hry a hrové činnosti, cielené vzdelávacie aktivity a pobyt vonku

11.10 - 11.50

Hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed

11.50 - 14.10

Odpočinok, hygiena – 1.skupina

14.10 – 14.30 Hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu - olovrant
14.30-17.00

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí- odchod detí domov

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
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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.
•

Odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosili
rúška.

•

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických
návykov osobitne pred stravovaním apo príchode zvonku. Je potrebné dbať na to,
aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje
prenos nákazy.

•

Trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou
premiešavať. Materská škola zváži v prípade hraničných počtov zmenu triedy.

•

Zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl
medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

•

Organizácia tanečných a umeleckých aktivít mimo VVČ (napr. Dni otvorených
dverí, besiedky apod.) sa neumožňuje.

•

Realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje.

•

V školskom roku 2020/2021 nemožno do odvolania uskutočňovať školské aktivity
podľa par§. 28 ods. 16, par. 30 ods. 7 a par.33 ods. 12 školského zákona najmä:

- výlety a exkurzie,
- športové výcviky a školské športové súťaže,
- pobyty v škole v prírode,
- kurzy na ochranu života a zdravia,
- kurzy pohybových aktivít v prírode,
- saunovanie,
- dni otvorených dverí.
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Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy predložia
k nahliadnutiu zamestnávateľovi doklad o absolvovaní antigénneho alebo PCR testu.
Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí PZ, aby deti s cieľom ochrany pred
komunitným šírením ochorenia COVID –19 v materskej škole prichádzali a odchádzali
len s jednou osobou, pri dverách budovy MŠ dieťa odovzdali poverenému prevádzkovému
zamestnancovi, ktorý vykoná ranný filter a odovzdá dieťa učiteľke.
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 materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej
materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
•Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
•Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri
po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy
a sviatky sa nezapočítavajú)z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie
o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o
bezinfekčnosti a potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
•Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek, pomôcoka iného materiálu z domáceho prostredia
do materskej školy stanovené riaditeľom materskej školy.
•V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje 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 miestnym
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID – 19
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Opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva
založené na princípe ROR -Rúško, Odstup, Ruky.
Pobyt vonku
Deti pri pobyte vonku sa nepremiešavajú. Každá trieda má svoje miesto v exteriéri, riadi sa
vypracovaným harmonogramom a využíva ho na voľné hry a vzdelávanie.
Stravovanie
Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, každá trieda má v nej určený svoj priestor.
Odpočinok detí
Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom a ležadlá sú rozmiestnené v dostatočnej
vzdialenosti.
Odporúča sa:
• Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách a webovej stránke MŠ.
• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami
ÚVZ SR a pokynmi príslušného 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.
• Sprevádzajúca osoba sa v interiéri materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade
s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to len v čase nevyhnutnom na
odovzdanie a vyzdvihnutie dieťaťa.
• Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb
pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
•

Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí vykonávanie ranného

zdravotného filtra.
• Ranný zdravotný filter vykonávať podľa štandardných pravidiel, nameranátelesná teplota
detí aj zamestnancov nie je zaznamenaná a nespracovávaná.
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• Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa
nepreberie.
• Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa do jeho skrinky
alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.
• Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo
zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–
epidemiologickými nariadeniami.
• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško pri výkone práce, inak nosí rúško alebo
ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
• Každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec pri výkone VVČ má povinne
nasadené rúško, inak nosí rúško, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva SR.
• V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
• Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové
prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby.
• Osobitnú pozornosť venovať dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých
vstupujú sprevádzajúce osoby, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek,
vypínačov, zábradlí a ich okolia.
•Toalety vybaviť mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami)pre bezpečné osušenie rúk. Nie je odporučené používanie textilných uterákov a
vzduchových sušičiek rúk.
• Používanie klimatizačných zariadení a ventilátorov sa neodporúča.
•Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach
upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných
povrchov.
Dodatok bol prerokovaný so všetkými zamestnancami materskej školy.
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Vyhotovila: Jana Matejová, riaditeľka MŠ
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