Evanjelická materská škola
Lichardova 24, 010 01 Žilina
„V službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou (2 Kor 5,14a)“
___________________________________________________________________________________________________
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67/2020 / 26.10.2020

Bc.PaedDr. Katarína Kutlíková

V Žiline.

VEC: Pokyn upravujúci podmienky materskej školy od 26. októbra 2020.
Pokyn je vydaný na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810
z 23.októbra 2020 a v súčinnosti s manuálom pre materské školy k Organizácii a podmienkam
výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.

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 pedagogickému 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. 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.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:
 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ,
infektológom alebo všeobecným lekárom)
 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo
všeobecným lekárom)
predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len
všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre
dospelých (u ktorých je dieťa starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho
neprítomnosti.
 Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho
prostredia do 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 miestne
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto
podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.
Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
 Prevádzka školy je v čase od 6:45 – 16:15.
 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti
organizuje v exteriéri, podľa podmienok materskej školy.
 Deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosia rúška.
 Zvýšenú pozornosť venujeme rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne
pred stravovaním a po príchode zvonku. Dbáme na to, aby si deti osvojili návyk umývať si
ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 Zabezpečujeme ucelené kolektívy detí v triedach a rušíme triedy v ktorých dochádza ku
kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy)
 Trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou
premiešavať. V prípade hraničných počtov zvážime 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 a pod.) sa neumožňuje.
 Realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje.
 V školskom roku 2020/2021 nemožno do odvolania uskutočňovať školské aktivity podľa §.
28 ods. 16, školského zákona najmä: o výlety a exkurzie, o športové výcviky a školské
športové súťaže, o pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, o kurzy na ochranu
života a zdravia, o kurzy pohybových aktivít v prírode, o saunovanie, o dni otvorených dverí
 Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v
termínoch 30.10 a 2., 6 a 9. novembra 2020.
Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19
Opatrenia

majú

smerovať

ku

implementácii

odporúčaní

Úradu

verejného

zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných
tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch.
Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie
skupinových aktivít. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného
povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.
Odporúča sa:
 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 sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej
teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča. Ak sa škola rozhodne vykonávať v rámci
ranného filtra meranie teploty, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva.
 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa
nepreberie.
 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa do jeho skrinky.
 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý
je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško pri výkone práce, inak nosí rúško tak, ako to
ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
 Každý pedagogický 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.
 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.
 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o
potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a
predmetov.
 Sú zabezpečené smetné koše tak, aby nebol potrebný fyzický kontakt rúk s košom pri
zahadzovaní odpadu.
 Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady
školy) sa odporúča len dištančnou formou.

Stravovanie
 Podľa miestnych podmienok, množstva detí a personálu je možné zvažovať jednu z
nasledujúcich možností:
a) štandardným spôsobom v jedálni, pri zaistení nižšie uvedených pravidiel.
 urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi,
 zamedziť premiešavaniu sa detí z rôznych tried,
 nepremiešavať deti s cudzími stravníkmi.
b) v priestoroch tried, v ktorých sa deti zdržiavajú počas dňa.
Obmedzenia času pri vydávaní stravy, ktoré sú platné v bežnej prevádzke nie je potrebné
dodržiavať vzhľadom na komplikovanejší výdaj stravy počas tohto režimu.
 Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie
nedokladajú a neberú si ani príbory.
 Pri príprave jedál a pri vydávaní je potrebné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické
pravidlá.
 Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho
znehodnoteniu.
Odpočinok detí
 Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom.
 Materská škola podľa svojich možností, zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi ležadlami.
Všeobecné odporúčania 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.
 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je potrebné
umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných
zástupcov, ktorí ho z materskej školy bezodkladne vyzdvihnú.
 Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú
školu v najkratšom možnom čases použitím rúška.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca
Dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 nenavštevuje materskú školu do
usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie
na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným
zástupcom, VVČ ostatných detí sa uskutočňuje štandardným spôsobom. Ak dieťa absolvuje
RT-PCR test a výsledok je:
 negatívny, zákonný zástupca informuje školu, VVČ ostatných detí pokračuje v štandardným
spôsobom. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti
a dorast.
 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne
príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa
usmernenia tohto manuálu.
 V prípade že podozrivé dieťa nie je podrobené RT-PCR testu, manažuje ho miestne
príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami
miestne príslušného RÚVZ.
Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom
kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy.
Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 nechodí do práce a do
usmernenia príslušným RUVZ alebo všeobecným lekárom zamestnanca (v prípade ak
podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR VVČ sa uskutočňuje
štandardným spôsobom príp. upraveným spôsobom ak škola z dôvodu chýbajúceho
zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob VVČ, upraví ju podľa svojich
personálnych možností. Ak zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje
RT-PCR test a výsledok je:
 negatívny, informuje zamestnávateľa, VVČ pokračuje v štandardným spôsobom.
Zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19 manažuje príslušný všeobecný lekár
alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.
 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ
alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto manuálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom
kontakte s dieťaťom alebo zamestnancom školy.
 VVČ sa uskutočňuje štandardným spôsobom (s výnimkou, ak je viac pedagogických
zamestnancov s podozrením na ochorenie COVID-19, alebo s nariadenou karanténou) a škola
v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

______________________________
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
riaditeľka školy

Zdroj :
1. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský
rok 2020/2021. https://www.minedu.sk/data/att/17692.pdf
2. Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020.
https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

