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  1 . Otvorenie materskej školy  

   

Materská škola bude otvorená počas mimoriadnej situácie COVID-19  

od 01.06.2020 do 31.08.2020.   

   

                                2 . Prevádzka materskej školy   

   

Prevádzka materskej školy je v čase mimoriadnej situácie COVID- 19 otvorená od 7:00 

– 16:00 hodiny  na Sídlisku 9.mája a na elokovanom pracovisku Súkennícka 256 s 

maximálnym počtom  15 detí v jednej skupine. Zákonný zástupca si zabezpečí dostatočný čas 

s rezervou, aspoň 5 -10 minút na odovzdávanie a preberanie dieťaťa z materskej školy, 

nakoľko sa musí celý areál materskej školy vydezinfikovať.   

   

Materská škola na Komenského ul. zostáva zatvorená do odvolania.   

    

3. Osobitné podmienky prijatia dieťaťa počas mimoriadnej situácie COVID-19   

    

Riaditeľka materskej školy  umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa kritérií 

určených v rozhodnutí ministra na základe dotazníka, ktorý  zverejní na webovej stránke školy 

www.msvrbove.sk . Zákonný zástupca vyplní dotazník a odošle ho prostredníctvom  

emailovej adresy sylvia.vargova@msvrbove.sk  a  andrea.hasillova@msvrbove.sk   

Uzávierka dotazníkov  do 23.05. 2020. Zákonní  zástupcovia detí, ktoré nebudú môcť byť 

umiestnené do materskej školy budú o tejto skutočnosti upovedomení do 24.mája 2020.    

   Kritéria nástupu do MŠ   

 Rodičia v prvej línii (hasiči, lekári, policajti, zdravotné sestry, učiteľky)   

 Rodičia,  ktorí nastupujú do zamestnania   

 Deti predškolského veku (ak rodič nie je na MD)   

 Ostatné deti sa budú prijímať podľa voľnej kapacity ( kapacita  je 15 detí v 

triede)   



Neprijímajú sa deti   

 Rodičov na materskej dovolenke   

 Deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov   

 Ak je zákonný zástupca v karanténe    

  

4. Personálne zabezpečenie prevádzky MŠ   

   

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do 

rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID- 19 podľa harmonogramu. Pred 

nástupom do zamestnania sa všetkým zamestnancom odmeria telesná teplota a zaznačí sa do 

určeného zošita.   

   

Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí   

zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID- 19.   

K rizikovým skupinám patria:   

 tehotné ženy   

 osoby staršie ako 60 rokov   

 osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, 

kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s 

imunodeficitntným syndrómom).    

   

V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí 

túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.     

5.  Dochádzka detí do materskej školy   

S cieľom ochrany pred komunitným šírení ochorenia COVID- 19  prichádza a odchádza 

dieťa len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude 

touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.   



Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby, deti riadia opatreniami ÚVZ   

Pri vstupe do areálu MŠ si zákonní zástupcovia a deti budú chrániť  tvár prekrytím horných 

dýchacích ciest nosením rúška a dodržiavať  2 m odstupy,  pri odovzdávaní a preberaní 

dieťaťa budú využívať  dezinfekciu rúk  ihneď opustí areál  MŠ.   

Zákonný zástupca má prísny ZÁKAZ vstupovať do priestorov budovy materskej školy.  

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca 1.6.2020 vyplní a podpíše písomné 

vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný 

dozor alebo lekársky dohľad). Ak pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni 

opätovne vyplní písomné vyhlásenie (príloha č. 2)   

Počas celého pobytu dieťaťa bude areál materskej školy od 8:00 do 15:00 uzamknutý.    

Dieťa nemusí počas dňa v materskej škole nosiť  rúško, až po prevzatí zákonným 

zástupcom si ho nasadí.   

Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný filter ,,ranný filter“ v prípade 

podozrenia na ochorenie ( nielen na COVID- 19) MŠ dieťa neprevezme.   

Po odovzdaní dieťa pedagogickému zamestnancovi  sa dieťa v šatni prezlečie s pomocou 

zamestnanca MŠ, umyje si ruky tekutým mydlom a teplou vodou a utrie jednorazovou 

utierkou a vstúpi do pridelenej skupiny.   

Prevzatie dieťaťa  môže pedagogický pracovník odmietnuť na základe Prehlásenia 

(Príloha č. 6), ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. 

Dôvody: teplota nad 37,5 st. C, dráždivý kašeľ, zápal očných spojiviek, črevné ťažkosti, 

vracanie, zvýšená teplota, malátnosť, výtok z nosa....   

Pri preberaní dieťaťa za nepriaznivého počasia bude potrebné zazvoniť .          

Dieťa  si zákonný zástupca prevezme po 15,00 hod.  bez vstupovania do šatne.   



Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný bez 

zbytočného odkladu oznámiť príčinu jeho neprítomnosti osobne alebo telefonicky 

riaditeľovi školy, alebo  učiteľovi. V materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré 

je spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, ani nemá 

nariadené karanténne opatrenia. Dieťa podozrivé z ochorenia prijme pedagogický  

pracovník iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom pre deti 

a dorast.   

Ak dieťa v priebehu dňa ochorie, pedagogický zamestnanec informuje zákonného 

zástupcu telefonicky a upozorní o tejto skutočnosti aj riaditeľa školy. Zákonný zástupca je 

povinný  po telefonickej výzve si prevziať dieťa z materskej školy. Pedagogický 

zamestnanec zabezpečí izoláciu chorého dieťaťa a dozorom poverí osobu z radov 

zamestnancov materskej školy. O podozrení na COVID-19 MŠ informuje RÚVZ.   

   

6. Zákonný zástupca   

   

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení 

pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej 

školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk).    

Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 

materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.   

Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu, alebo pomôcok z domáceho 

prostredia.   V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje zákonný zástupca príslušnú učiteľku  a 

riaditeľku 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.    



Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje Prehlásenie 

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

   

7.  Pri podozrení na 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) nesmie vstúpiť do 

priestorov materskej školy.   

    

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti – karanténna miestnosť a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú, učiteľka urobí záznam do zošita „Ranný 

filter“, popíše zdravotný stav dieťaťa s príznakmi a zákonný zástupca záznam a prevzatie 

dieťaťa podpíše. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný 

RÚVZ 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.   

      V prípade potvrdenia ochorenia:   

      Materská škola postupuje podľa usmernenia miestneho príslušného RÚVZ v Trnave.   

8. Organizácia  detí 

Vnútorná organizácia MŠ na  Sídl. 9.mája 322, Vrbové   

   

Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých ich 

bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením 

prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina 

sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi 

jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí 



zmenu skupiny. Odporúča sa , aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí 

nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v 

pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).  Zamestnanci materských škôl podľa 

svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových 

aktivitách, vzdelávaní i oddychu.   

V materskej škole na Sídlisku 9.mája budú vytvorené 3 skupiny:   

Skupina A s počtom 15 detí   

Skupina B s počtom 15 detí   

Skupina C s počtom 15 detí                                        

Spolu 45 detí    

 

Vnútorná organizácia MŠ na  Sídl. 9.mája 322, Vrbové 

  Denný poriadok  MŠ Sídlisko 9. mája   Skupina A a Skupina C   

  7,00 h – 9,30 h           HRY A HROVÉ ČINNOSTI   

                         /hry,edukačné aktivity/   

                         POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA   

                         ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU       

                          /desiata 8,30 h/   

                         VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ   

  9,30 h – 11,30 h         POBYT VONKU    

                        /pohybové aktivity, edukačné aktivity/               

11,30 h – 12,00 h         ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

                         /hygiena, obed/   

12,00 h – 14,20 h         ODPOČINOK   

14,20 h – 16,00 h         HRY A HROVÉ ČINNOSTI     

                         /pobyt vonku/   

                         ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

                         /olovrant 14,30/   

   



Skupina  B   

  7,00 h – 10,00 h        HRY A HROVÉ ČINNOSTI   

                      /hry,edukačné aktivity/   

                       POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA   

                       ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU       

                        /desiata 9:00 h/   

                      VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ   

10,00 h – 12,00 h      POBYT VONKU    

                      /pohybové aktivity, vychádzky, edukačné aktivity/               

12,00 h – 12,30 h      ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

                       /hygiena, obed/   

12,30 h – 14,30 h       ODPOČINOK   

14,30 h – 16,00 h       HRY A HROVÉ ČINNOSTI   

                        /v jarných a letných mesiacoch – pobyt vonku/   

                       ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

                        /olovrant 15,00 h /   

   

Vnútorná organizácia MŠ na elokovanom pracovisku na Súkenníckej 256 

   

V materskej škole na  Súkenníckej ul. budú vytvorené 2 skupiny:   

Skupina D s počtom 15 detí   

Skupina E s počtom 15 detí   

Spolu 30 detí.   

1. Denný poriadok   MŠ na  elokovanom pracovisku na Súkenníckej 256 

   

Skupina  D     a    Skupina E   

   7,00 h – 9,30 h           HRY A  ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ   

                                     ZDRAVOTNÉ CVIČENIE   



                                     ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU       

                                     /desiata 8,30 h/   

                                    VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ   

  9,30 h  – 11, 30 h       POBYT VONKU    

                                    /spontánne pohybové aktivity, vychádzka, hry podľa výberu detí/               

11,30 h – 12,00 h         ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

                                    /hygiena, obed 11.30 h/   

12,00 h – 14,20 h        ODPOČINOK   

14,30 h – 16,00 h        HRY A ČINNOSTI PODĽA VOĽBY DETÍ   

                                    ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

                                     /olovrant 14.30 h/    

   

9. Organizácia a priebeh predprimárneho vzdelávania 

 

Hry, hrové činnosti, sa budú realizovať väčšinou v exteriéri za priaznivého počasia. Deti 

sa budú vzdelávať a hrať v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím 

ministra. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 

Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s 

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

združovaniu väčšieho množstva osôb. Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. 

nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole 

pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Účasť detí v 

materskej škole  sa bude  zameriavať na základné kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné 

pre deti.   Zvýšenú pozornosť budú pedagogickí zamestnanci venovať rozvíjaniu a 

upevňovanie hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku. Je 

potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý 

zamedzuje prenos nákazy.   

    

Účasť detí v materskej škole  neumožňuje pokračovať vo výchove a vzdelávaní  podľa  

ŠkVP, budeme sa zameriavať na základné kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné pre 

deti. V prípade silného slnečného žiarenia sa s deťmi pôjde von po desiatej hodine a o 



11:00 hodine pôjdu deti do priestorov materskej školy do zadelenej skupiny, kde sa budú 

hrať v menších oddelených skupinkách, aby sa predišlo úpalu.....Každé dieťa musí mať 

šiltovku, šatku na prekrytie hlavy.   

Pri pobyte vonku na školskom dvore budú mať deti k dispozícii bicykle, kolobežky, rôzne 

hračky, pieskovisko.    

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci počas prevádzky materskej školy nosia rúško, 

alebo ochranný štít, pri pobyte vonku s 5m odstupom sa neprikazuje mať ochranu tváre.  

Nepedagogický personál bol informovaný a poučený o sprísnených podmienkach  

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov.  

V miestnosti, kde sa zdržuje skupina učiteľka zabezpečí časté a intenzívne vetranie. Pred 

vstupom detí do triedy nepedagogický zamestnanec zabezpečí vyvetranie a vyčistenie 

vzduchu germicídnymi žiaričmi, pred začatím prevádzky najmenej 30 minút vopred 

Priestory, hygienické zariadenia, umyvárne, hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú 

najmenej 2x denne , vrátane  školského dvora, hračiek na školskom dvore, bicyklov, 

kolobežiek, záhradného náradia...   

Osobitnú pozornosť budú venovať nepedagogickí zamestnanci dezinfekcii šatňových 

priestorov , dotykových plôch, kľučiek, vypínačov. V materskej škole bude prísny zákaz 

používania ventilátorov.  

Zo smetných košov budú odstránené vrchnáky, aby deti mohli vhadzovať smeti do koša 

bez dotýkania sa veka, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk.   

Priestory tried sa budú dezinfikovať aj germicídnymi žiaričmi.  Upratovačky sú 

informované a poučené o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe  

priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov, 

predmetov a hračiek.   

 10. Organizácia v šatni   

 Do šatne majú zákonní zástupcovia zákaz. Každé dieťa má svoju skrinku na odkladanie                   

osobných vecí označenú menom. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek pomôže deťom 



poverený zamestnanec. Zákonní zástupcovia sú povinní zabezpečiť pre svoje dieťa náhradné 

oblečenie  a rúško v hygienickom obale, ktoré si dieťa vloží do skrinky.   

11. Odpočinok detí 

Nakoľko v materskej škole máme zmiešané triedy, všetky deti budú mať povinný odpočinok 

na lôžku . Predškoláci minimálne po dobu 30 minút pri počúvaní relaxačnej hudby. Posteľné 

návliečky  sa budú prať 1x za týždeň v materskej škole z dôvodu dezinfekcie a pyžamká si 

deti budú brať 1x do týždňa domov. Medzi lôžkami budú dostatočné vzdialenosti  aspoň 1 

meter. Na odpočinok sa budú používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory 

herní.   

   

 12. Organizácia stravovania   

Stravovanie v MŠ  na Sídlisku 9.mája bude prebiehať nasledovne:   

Skupina A sa bude stravovať v jedálni v takom istom  čase, ako skupina C, ale v miestnosti, 

kde sa zdržuje počas dňa nasledovne: 

   

 Desiata: 8:30                                                       

 Obed: 11:30              Skupina A a Skupina C 

 Olovrant: 14:30    

    

 Desiata: 9:00    

 Obed: 12:00              

 Olovrant: 15:00         Skupina B  

   

Stravovanie v MŠ  na Súkenníckej ul. bude prebiehať  v miestnosti, kde sa skupina D a 

skupina E zdržuje počas dňa nasledovne:   

 Desiata: 8:30 – 9:00   

 Obed: 11:30 – 12: 00  

 Olovrant: 14:30 – 15:00   

   



 V triede budú sedieť pri jednom stolíku tri deti. Pred jedlom nepedagogický zamestnanec 

vydezinfikuje stoly, kuchárky ich deťom pripravia, kde zabezpečia zabalenie príborov do 

papierových servítkov,  prinesú jedlo, a po skonzumovaní si deti taniere neodnášajú. Deti 

odchádzajú na WC, umyť a vydezinfikovať ruky. Po desiatej, obede, olovrante si zo stolov 

zozbierajú riady kuchárky a vydezinfikujú stoly.    

Pri príprave jedál a pri vydávaní bol personál kuchyne poučený s dodržiavaním hygienických 

pravidiel.   

Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom. Deti si sami jedlo a pitie 

neodoberajú a neberú si ani príbory. S dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha 

sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím 

návykom.   

Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné prísne dodržiavať bežné hygienické pravidlá, so 

všetkými všeobecnými povinnosťami a pokynmi, ohľadom stravovania bude oboznámený 

personál školskej stravovne, prostredníctvom vedúcej školskej stravovne  a riaditeľkou MŠ 

podľa Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských 

stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

   

13. Organizácia v umyvárni   

Každá skupina má svoju umyváreň, do ktorej nebude iná skupina vstupovať. Deti si  umyjú 

ruky bežným spôsobom pod dohľadom učiteľky , ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami.   Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a 

jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Hrebene sa  

budú dezinfikovať raz do týždňa a budú zavesené na vešiakoch. Zákonní zástupcovia 

zabezpečia pre deti taký druh hrebeňa, aby si ho mohlo dieťa zavesiť. Za celkovú organizáciu  

pobytu detí v umyvárni , uzatvorenie vody i spláchnutie WC, dodržiavanie hygienických, 

bezpečnostných a zdravotných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.   

 

 



14.Pitný režim 

Deťom sa podáva počas pobytu v MŠ  pitná voda , vodu  pripravujú kuchárky do nádob na to 

určených. Počas pobytu vonku tieto prinesie spolu s pohármi upratovačka  na školský dvor. 

Každé dieťa má na pitný režim svoj vlastný označený pohár.  Po skončení pobytu vonku  ich 

upratovačka odnesie do kuchyne a vydezinfikuje.   

   

15. Starostlivosť o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku.   

O školský dvor sa stará školník, ktorý pravidelne kosí trávu, aby zodpovedala požiadavkám. 

Pred príchodom detí na školský dvor upratovačky zabezpečia vynášanie hračiek zo skladu. Po 

odchode zo školského dvora pozametajú piesok okolo pieskoviska, zabezpečia jeho prekrytie  

a  vydezinfikujú  hračky, ktoré uzamknú v areáli školského dvora.    

Pri starostlivosti o pieskovisko sa upravovačka riadi Príkazným listom č. 1/ 2007 riaditeľky 

MŠ k aplikácii Vyhlášky č. 521 MZ SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách 

na pieskoviská, ktorý tvorí prílohu č. 1  tohto dokumentu. Pieskovisko je v čase, keď sa v ňom 

nezdržiavajú deti prikryté, čo zabraňuje jeho znečisťovaniu.    

   

16. Dezinfekcia   

Dezinfekcia bude prebiehať 2 krát za deň prípadne viackrát. Pri výbere vhodného 

dezinfekčného prostriedku sa prihliada , aby látka pôsobila v krátkom expozičnom čase a v 

nízkych aplikačných koncentráciách. Pri voľbe a manipulácii s dezinfekčnou látkou je nutné 

používať ochranné pomôcky a dôkladne zlikvidovať zvyšky. Vykonáva sa vždy bez 

prítomnosti detí.  Ďalej sa budú denne vysávať koberce, dezinfikovať detské kútiky, hračky, 

pomôcky pri výchove a vzdelávaní, stoličky, stoly, kryty na radiátoroch, kľučky dvier a 

poháriky na pitný režim.  S použitím dezinfekčného prostriedku sa denne umývajú umyvárne, 

WC a šatne.  

Vynášajú sa odpadky a odpadové koše, ktoré sa denne  dezinfikujú.    

   



17.  Úsporný režim chodu materskej školy   

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do MŠ môže 

riaditeľka rozhodnúť o spájaní skupín a po dohode so zriaďovateľom aj k uzatvoreniu MŠ na 

elokovanom pracovisku na Súkenníckej ul. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade 

riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo dovolenky.   

   

Telefónne čísla , ak pôjde o mimoriadnu situáciu   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave  

Č. tel.: 033 / 5512861   

   

Záver   

   

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, 

majú zaväzujúci charakter. Zriaďovateľ spoločne s materskou školou ich bude realizovať 

podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov 

detí obvyklým spôsobom. Zamestnanci MŠ prerokujú pokyny, organizáciu prevádzky MŠ 

počas mimoriadnej situácie COVID-19 na prevádzkovej porade pre prevádzkových 

zamestnancov a na Pedagogickej rade pre pedagogických zamestnancov.    

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy Sídlisko 9. 

mája 322,922 03 Vrbové a elokovaného pracoviska na Súkenníckej ulici 256  po dobu trvania 

potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné 

prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok 

vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov   

Tento dokument bol vypracovaný v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR – Organizácia a  

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

dňa 18. 05. 2020, aktualizácia 22. 05. 2020, - s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 22. 05. 

2020, - s Opatrením ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22. 05. 2020 - s 

Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích 

zariadení podľa  



§ 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 05. 2020 s Usmernením pre zariadenia školského 

stravovania, vydaným MŠVVaŠ SR 18. 05. 2020    

Povinnosťou zákonného zástupcu, ktorého dieťa bude umiestnené v MŠ je sa s týmto 

dokumentom oboznámiť, dostupný bude na webovej stránke MŠ od 28. 05. 2020. Na túto 

skutočnosť bude upozornený po telefonickom alebo mailovom kontakte. Pri prvej návšteve 

MŠ svojím podpisom potvrdí, že porozumel všetkým uvedeným skutočnostiam, súhlasí s 

pokynmi, podmienkami a organizáciou prevádzky materskej školy počas mimoriadnej situácie 

COVID- 19 do konca školského roka.  

   

   

Vrbové dňa 25. 05. 2020    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                 Vydala: Sylvia Vargová                                                                 

                                                                                            riaditeľka MŠ    

    

 

 


