
Doplnok č. 4 

Školský poriadok  

sa na obdobie od 01.06.2020 do 31.08.2020 

týmto doplnkom upravuje nasledovne: 

 

Kapitola „Dochádzka do materskej školy“  sa dopĺňa o text: 

Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave – vid. príloha č. 1. 

Pri prvom a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predloží škole vyhlásenie 

o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje riaditeľ a školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom pre deti a dorast alebo príslušným hygienikom. Za týchto podmienok je 

dieťa zo školy vylúčené. 

Zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia 

prichádzali a odchádzali  s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti. 

sa mení: 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič najneskôr do 7,30 hod. v deň 

neprítomnosti. 

 

 

Kapitola „Organizácia materskej školy“ v časti „Prevádzka materskej školy“ sa mení: 

Prevádzka školy po prerokovaní so zriaďovateľom je zabezpečená počas pracovných dní v čase 

od 7,00 hod. do 16,00hod. 

 

Časť „Zabezpečenie prevádzky na jednotlivých pracoviskách“ sa týmto ruší. 

 

Časť „ Rozpis denných činností v materskej škole“ sa mení – vid. Príloha 1 k Doplnku č. 3 

 

V časti „ Starostlivosť o zdravie detí“ sa dopĺňa o:  

- skupinu v triede tvorí najviac 15 detí, 



- vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať 

k migrácii detí medzi skupinami a to v rámci jedného týždňa, 

- zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do školy každodenne podpíše Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, 

- pri nástupe a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, podpíše zákonný 

zástupca písomné vyhlásenie o tom, že  dieťa neprejavuje príznaky ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie, 

- zamestnanec pri preberaní dieťaťa vykoná ranný filter (pozoruje a zisťuje kašeľ, 

zvracanie, kožnú vyrážku, hnačky, náhlu stratu chuti a čuchu, iný príznak akútnej 

infekcie dýchacích ciest), dieťa prevezme až po zmeraní teploty (do 37,5), s príznakmi 

ochorenia nikto nesmie vstúpiť do priestorov školy, 

- ak sa v priebehu dňa u dieťaťa objavia príznaky infekcie dýchacích ciest bude 

izolované, budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú 

a riaditeľka školy informuje príslušný orgán RÚVZ v TN, 

- pri vstupe do budovy po odmeraní teploty dieťa vykoná dezinfekciu rúk dezinfekčným 

prostriedkom, 

- zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu dve samostatne hygienicky zabelené rúška, 

písomne potvrdí svoje rozhodnutie o celodennom používaní/nepoužívaní rúška 

v materskej škole, 

- škola zabezpečí časté a intenzívne vetranie miestností, 

- zvýšená pozornosť sa venuje rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, osobitne 

pred stravovaním a po príchode z vonku, efektívne umývanie rúk bude realizované 

tekutým mydlom, sušenie rúk  jednorázovými papierovými utierkami, dentálna hygiena 

sa nerealizuje, 

- smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol fyzický kontakt rúk s košom, 

- pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu bude podľa uváženia zabezpečená 

dostatočná vzdialenosť medzi deťmi, 

- do materskej školy sa neprinášajú žiadne predmety – hračky, pomôcky z domáceho 

prostredia. 

 

Časť „Stravovanie v materskej škole“ sa dopĺňa a mení:  

Stravu vydáva hlavná kuchárka, deti obsluhuje pedagogický zamestnanec s vydezinfikovanými 

rukami/použitím rukavíc a s rúškom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani 



príbory. Pri príprave jedál a pri vydávaní sa dodržiavajú bežné hygienické pravidlá. Strava sa 

z materskej školy nevydáva. 

 

Kapitoly „Organizácia výletu alebo exkurzie“, „Organizácia krúžkovej činnosti“ 

a „Organizácia ostatných činností“ sa ruší. 

 

Časť „Zabezpečenie čistoty a údržby priestorov materskej školy“ sa dopĺňa: 

Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky 

v exteriéry sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. 

Osobitá pozornosť sa venuje dezinfekcii vstupných priestorov a dotykových plôch kľučiek, 

vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

 

Kapitola „Vnútorná organizácia materskej školy“ sa upravuje: 

Každá trieda je v prevádzke od 7,00 do 16,00 hod. 

Skupinu v triedach tvorí 15 detí, podľa možnosti rovnakého veku, prípadne súrodenci. 

 

Časť „Organizácia počas odpočinku“ sa dopĺňa: 

Pred odpočinkom je zmeraná a zaznamenaná telesná teplota detí. Odpočinok sa v triedach 

s predškolákmi nerealizuje (deti sa podľa možnosti hrajú v exteriéri školy), mladšie deti 

absolvujú odpočinok na lôžku, pričom vzdialenosť medzi lôžkami je aspoň 1m. 

 

 

 

Tento doplnok nadobúda účinnosť 1. júna 2020 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslava Dubovská 

riaditeľka 

 

 

 



 

 

 

 

 


