Materská škola Veľké Ozorovce, Hlavná 42/52, 07801
Č.j: 220-001/2020
V súlade s vydaným Rozhodnutím zriaďovateľa č. 220/2020 zo dňa 25.8.2020 o otvorení Materskej
školy v obci Veľké Ozorovceod 1.9.2020, vydáva riaditeľka materskej školy:

Pokyny upravujúce podmienky materskej školy na obdobie
školského roku 2020/2021 vo veciach:
 prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,
 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie
ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických 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.
Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako“
UVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. V prípade ak je
potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné
kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.
Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadnepodozrivé ani pozitívne dieťa či
zamestnanec na ochorenie COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlodieťa
alebozamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac
potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom.

Zelená fáza
Deti

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

Pri vstupe
Ranný filter
(meranie teploty).

Rúška

Bez rúšok.

Nosiť rúško (štít) počas vych.vzdel. procesu.
ROR
(ruky – odstuprúško)
Podľa opatrenia ÚVZ SR.

Pri príznakoch COVID 19

Odpočinok detí

Stravovanie

Bezprostredná izolácia a
odchod do domáceho
prostredia.

Odchod do domáceho
prostredia, tel. kontakt s
lekárom v prípade potreby.

Odchod do domáceho
Zabezpečiť
prostredia, tel. kontakt s dostatočné vzdialenosti
medzi lôžkami.
lekárom v prípade potreby.

Rodičia

Vstupujú do budovy s rúškom - minimálny čas.

Okamžité vyzdvihnutie
dieťaťa, tel. kontakt s
lekárom v prípade potreby.

MŠ/Zriaďovateľ

Zabezpečí dezinfekciu, odstupy pred budovou
materskej školy.

Škola čaká na pokyny RÚVZ.

Podľa miestnych
podmienok stravovanie
detí v školskej jedálni
bežným spôsobom
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Zelená fáza
Zamestnanci






Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred
nástupom do zamestnania (Príloha č. 1). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky
v trvaní viac ako tri dnipísomnévyhlásenie o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 1a)
Vykonávať ranný filter pri vstupe do materskej školy.

V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu
podľa usmernenia tohto materiálu, časti Oranžová fáza.

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 materskej školy na obdobie
školského roku 2020/2021.
Odovzdáva dieťa výhradnepedaogogickému zamestnancovi materskej školy.
Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školyčestné prehlásenie (príloha č. 3alebo po každom
prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o
tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
(príloha č. 4).
Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do
materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
V prípade, že u dieťaťaje podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto
situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa MŠ. 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.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania











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.
Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
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.
Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať.
Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových
aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
Materská škola zverejneníoznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže
nastúpiť dieťa do materskej školy (príloha č. 5).
Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných
priestoroch materskej školyodporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.Dieťa môže sprevádzať vždy
len jeden zákonný zástupca.
Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
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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 alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva SR.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má odporučené rúško alebo ochranný štít pri výkone
výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, 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 aj opakovane.
Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú
sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami)
pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky.
Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe
priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu
(napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

Stravovanie





Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani
príbory.
Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.
Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho
znehodnoteniu.
Podľa miestnych podmienok, množstva detí a personálu stravovanie bežným spôsobom

Odpočinok detí




Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
Medzi lôžkami zabezpečiť dostatočné vzdialenosti.
Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.

Pri podozrení na ochorenie 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), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej
školy.
V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto
dokumentu.

Pracovno-právne vzťahy


Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy
a pracovnej náplne.
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Oranžová fáza
podozrenie na
ochorenie osôb
Pri vstupe

Rúška

Pri podozrení na
ochorenie - dieťa/
pracovník

Odpočinok detí

Stravovanie

Opatrenia zelene j fázy + opatrenia nad rá mec
Deti

Ranný filter
(meranie teploty).

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci

Bez rúšok.

Nosiť rúško (štít) počas
vych.- vzdel. procesu.
ROR

Nepedagogickí
zamestnanci

Rodičia

MŠ/Zriaďovateľ

Podľa opatrenia ÚVZ SR.

Vstupujú do budovy s rúškom - minimálny čas.

Domáca izolácia úzkych
kontaktov do doby určenej
RÚVZ alebo všeobecným
lekárom. Návrat do zelenej
fázy po usmernení RÚVZ
alebo všeob. lekára.
Prechod do červenej fázy
len základe usmernenia
RÚVZ.

Zabezpečiť
dostatočné
vzdialenosti
medzi lôžkami.

Podľa možností stravovanie po
triedach, nepremiešavanie tried v
jedálni. Ak je to možné, zabezpečiť
stravovanie v triede.

Zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie,
odstupy pred budovou školy a pod.

Oranžová fáza
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri
vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom
pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP
a dezinfekčných opatrení.
Dieťa, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo spádový všeobecný lekár.
V prípade, že:
a) Mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u dieťaťa alebo pracovníka školy:
 škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne
príslušnému RÚVZ.
b) Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v
prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:
 v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak školakontaktuje miestne príslušné RÚVZ
a informuje o podozrení u dieťaťa / pracovníka.
 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú
súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:
Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RTPCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty1dieťaťa (napr. spolužiaci v triede).
Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 negatívny, výchovno-vzdelávací proces sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé dieťa manažuje
miestne príslušný RÚVZ, ostatné deti prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom
(príloha č. 4).
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pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výchovno-vzdelávacieho procesu až do doby určenia
postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú
triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.
ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a nepedagogického pracovníka
Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RTPCR testuškola vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú
miestnosť).
Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje
príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu,
 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ a prechádza sa do
červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo
pracovníkom školy.


materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Červená fáza ochorenie osôb

Pri vstupe

Rúška

Pri ochorení 2 detí a/alebo 1
PZ a/alebo 2 NZ

Odpočinok detí

Stravovanie

Opatrenia oranžo vej fázy + opatrenia nad rá mec
Bez rúšok len vo vlastnej
triede, inde v interieri s
rúškom.

Deti
Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci

Povinnosť nosiť rúško (štít)
Povinný ranný filter
počas vych.- vzdel. procesu.
s
povinným
Mimo VVP podľa opatrenia
meraním teploty.
ÚVZ SR.

Nepedagogickí
zamestnanci

Podľa opatrenia ÚVZ SR.

Rodičia

Dieťa sa odovzdá pri vstupe do triedy - min. čas
zdržania v materskej škole.

MŠ/Zriaďovateľ

Zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie,
minimalizovať zhromažďovanie osôb pred MŠ.

V prípade, že všetky
potvrdené ochorenia detí a
pracovníkov sú z jednej
triedy, domáca izolácia tejto
triedy a príslušných
pracovníkov. V prípade
ochorení detí z viacerých
tried, MŠ postupuje podľa
pokynov RÚVZ, ktoré zváži
uzatvorenie celej MŠ.

Podľa možností stravovanie
po triedach,
nepremiešavanie tried v
Zabezpečiť čo
jedálni. Ak je to možné,
najväčšie vzdialenosti
zabezpečiť stravovanie v
medzi lôžkami.
triede.

Červená fáza
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými
pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.

V prípade potvrdeného dieťaťa:


ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, prerušiť výchovu a vzdelávaniev triedach detí s potvrdeným
ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa
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usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ.V škole sa uskutoční
dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,
ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na
COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti,
po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného pracovníka :




vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa
usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ.V materskej škole sa uskutoční
dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,
ak sa u nejakého z priamych kontaktov pracovníkov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti.

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom



materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
dieťaťa – materská škola sa riadi usmerneniami z oranžovej fázy tohto dokumentu.

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021
Počas obdobia 2. 9 – 14.9 . sa nad rámec zelenej fázy odporúča:
 Neorganizovať hromadné otvorenie školského roku.
 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich
dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.

Vo Veľkých Ozorovciach dňa 27.08.2020

____________________
Riaditeľka MŠ
Viera Gašparová

