Materská škola, Lipníky 15, 082 12 Kapušany
Pokyny riaditeľa školy upravujúce prevádzku a vnútorný režim materskej školy do
konca školského roku 2019/2020
Úvod
Tieto pokyny rešpektujú plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, účinných od 15.
júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Riaditeľ školy vydáva tieto pokyny, na úpravu podmienok materskej školy na obdobie do konca
školského roku
2019/2020 vo veciach:
A) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,
B) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
Základné informácie
• Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestňujú deti na základe zisťovania záujmu,
zverejnením oznamu na mesengeri v skupine Lip.včielky
• Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
• Počet detí v triede max 15 v skupine sa ruší od 15.06.2020
• Na základe pokynu riaditeľky školy sa realizuje zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov
materskej školy, dezinfekcia priestorov a hračiek pred otvorením po mimoriadnom prerušení
prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19.
• Prevádzka materskej školy skrátená na max 9 hodín sa ruší od 15.06.2020 a max. je 10hodín
Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu
• Prevádzková doba po otvorení školy obmedzená od 6:45 do 15:45 hodiny sa od 15.06.2020 ruší
a bude od 6:45 do 16:15 hod.z dôvodu personálneho zabezpečenia prevádzky materskej školy a
potrebných hygienických opatrení na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov
školy.
• Príchod do materskej školy bude umožnený od 6:45 do 8.00 hod, vyzdvihovanie bude umožnené v
čase od 12.00 do 12.15 hod., a od 15:00 do 16:15 hod. Odporúča sa, aby sprevádzajúca osoba bola
členom v jednej domácnosti a od 15.06.2020 môže dieťa vyzdvihnúť splnomocnená osoba.
Vzdelávanie bude prebiehať za sprísnených hygienických podmienok, taktiež stravovanie.
• Materskú školu môžu navštevovať iba zdravé deti.
• Pri príchode do školy pred vchodom do budovy pri rannom filtri bude prebiehať- meranie aktuálnej
telesnej teploty bezkontaktným teplomerom za prítomnosti zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne
inej sprevádzajúcej osoby. Deti , ktorým bude zistená zvýšená teplota alebo iné príznaky vírusovej
infekcie (napr. nádcha, kašeľ, bolesť hlavy, nevoľnosť...)

nebudú do materskej školy prijaté! Rodič nesmie zatajiť zdravotné príznaky dieťaťa a donesie ho so
zmeneným zdr. stavom do materskej školy, čím ohrozí celý kolektív MŠ a ostatné deti.
Odovzdávanie detí a kontrola ich zdravotného stavu pri príchode do MŠ:
• Ranný filter prebehne pred vstupom do triedy. Zabezpečený bude každodenný ranný zdravotný
filter, ranné meranie teploty detí pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným
zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Nasleduje dezinfekcia rúk sprevádzajúcej osoby .
Sprevádzajúca osoba sa v budove MŠ zdržiava čo najkratšie a s rúškom na tvári.
• Po kontrole teploty rodič dieťaťu zloží rúško, ktoré uloží do mikroténové vrecka a dá si ho do tašky,
toto rúško neostáva v škole, rodič ho berie domov. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie
rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom
materskej školy.(Nepoužité rezervné rúško bude uložené v mikroténovom vrecku, na ktorom bude
permanentnou fixou napísané meno dieťaťa.) Meno dieťaťa bude napísané perom aj na vnútornej
strane rúška.
• Sprevádzajúca osoba dieťa odovzdáva ped. zamestnancovi.
• Nasleduje uloženie ruksaku do skrinky, v ňom má dieťa zbalené náhradné veci na prezlečenie. Veci
nevykladať ostávajú zbalené v ruksaku a dieťa ho každý deň berie domov. (Pri pobyte na záhrade
popoludní dieťa bude pripravené na odchod zo školy s ruksakom a rodič už do budovy nevstupuje.)
•Dieťa sa prezlečie, prezuje do papučiek.
• Po uložení ruksaka do skrinky si dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom
sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–
epidemiologickými nariadeniami.
Pokyny k personálnemu zabezpečeniu prevádzky materskej školy
• Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí
nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.
• Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečujú tí 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 imunodeficientným
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.
• Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom
stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1).
• Prílohu č. 5 tvorí usmernenie k pracovnoprávnym aspektom po „otvorení materskej školy“

Pokyny - 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 (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy
na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
• Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní
teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
• Rešpektuje pravidlo, že nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia
do materskej školy, je prísne ZAKÁZANÉ.
• S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, deti môžu
prichádzať a odchádzať do materskej školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej
domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. Od
15.06.2020 aj splnomocnená osoba.
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID–19, rodič 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 hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom
prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
Pokyny k organizácii a obsahu predprimárneho vzdelávania
• V závislosti od poveternostných podmienok prevažnú väčšinu aktivít s deťmi a pre deti sa bude
organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
• Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
• Materská škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie – rozlúčky s
deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu
väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez
prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole. Od 15.06.2020 je
zrušené.
• Dobrovoľná účasť detí v materskej škole, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní
podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať
na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie
vzdelávania v základnej škole.
• Zvýšená pozornosť bude venovaná rozvíjaniu a 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.

Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
Cesta a príchod do materskej školy:
• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi
RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy je minimálny.
• Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s
aktuálnymi hygienickými a epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a
vyzdvihnutia dieťaťa .
. Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie.
• Organizáciu pohybu osôb pred vnútornými a vonkajšími priestormi školy, zabezpečí prevádzkový
zamestnanec tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a
odborný zamestnanec majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
• V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
• Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v
exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
• Osobitnú pozornosť bude venovať upratovací personál dezinfikovaniu šatňových/vstupných
priestorov, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre
bezpečné osušenie rúk.
• Upratovací personál bol informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o
potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
• Na smetných košoch sú odstránené vrchné uzávery košov tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s
košom pri zahadzovaní odpadu .
Pokyny k stravovaniu
• Školské stravovanie zabezpečí v triedach v bežnej podobe.
• Stravu vydáva personál kuchyne - musí mať prekryté ústa a nos rúškom a na rukách jednorazové
rukavice. Deti si sami jedlo a pitie neodkladajú a neberú si ani príbory.
• Na realizáciu pitného režimu dohliada pedagogický zamestnanec. Dieťa si donesie vlastnú fľašku
s vodou na ktorej je napísané meno dieťaťa, a fľašu má uloženú počas pobytu vo vlastnej skrinke.
• Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá, do kuchyne
nevstupuje nikto z personálu a cudzích osôb len kuchárka.
• Príbor bude zabalený do servítok, dieťa môže použiť servítku na poutieranie a sedí na svojom
mieste nikam neodbehuje po servítku

• Strava pre cudzích stravníkov – dôchodcov sa odovzdáva len v jednorazových nádobách, cudzí
stravníci nevstupujú do budovy, ale nádoby s jedlom si prevezmú cez okienko v stanovenom čase
Pokyny k odpočinku detí
• U mladších detí sa zabezpečí upratovací personál dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom
odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.
• Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní.
• Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať raz za týždeň a to v piatok a podľa potreby bežným
spôsobom. Výmena pyžama 1 x týždenne tiež v piatok. Čisté pyžamo v pondelok vložiť zabalené
v mikroténovom alebo papierovom vrecku s označením mena do skrinky dieťaťa.
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.
• Dieťa s možnými príznakmi COVID-19 počas dňa, bude dieťa umiestnené do samostatnej miestnosti
a po kontaktovaní zákonných zástupcov, ho títo bezodkladne vyzdvihnú. 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 bude postupovať podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Materskej školy Lipníky 15 po
dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje základné
prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok
vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V Lipníkoch : 26.05.2020

Mgr. Júlia Verbovancová
riaditeľka školy

