
 

 

Dodatok Školského poriadku č.2  COVID - 19 

 

 

                                                                ČASŤ  VIII. 
 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a ich ochrany pred sociálno– 

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

       

7.Stanovenie  základných prevádzkových podmienok  materskej školy po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID- 19. 
Dokument Dodatku č.2 Školského poriadku vychádza z opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a RÚVZ 

a bude podliehať pravidelnej aktualizácii v súlade s s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami. 

1. Zelená fáza : 

Materská škola : 

 Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom, ktoré nie sú v karanténe, 

 vyčlenený priestor pre účely izolácie dieťaťa, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia, 
 pri prvom nástupe do práce, a po každom prerušení dochádzky   v trvaní viac, ako tri dni 

predkladá zamestnanec písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 
 podľa prevádzkových možností je zriadený ranný filter  pri vstupe do materskej školy  

(meranie teploty, povinná dezinfekcia rúk, nosenie rúšok v interiéry školy, rozstupy, účasť 

maximálne dvoch dospelých osôb v šatniach..) 

Zákonný zástupca : 
 zodpovedá za dodržanie 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 oznámených opatrení, 
 odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi školy,  

 pri prvom nástupe dieťaťa a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy  

v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že 
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 

 rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia 

stanovené riaditeľkou školy, 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie  alebo potvrdené ochorenie COVID 19, bezodkladne 
o tejto situácii informuje riaditeľku školy, 

 bezodkladne  nahlási riaditeľke školy karanténu , ak bola dieťaťu nariadená pediatrom alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom 
Prijaté opatrenia materskej školy  ( zverejnené od 20.8.2020 na www.astodolacik.sk) :  

 oznamy na vchodových dverách, ktoré usmerňujú, za akých podmienok môže dieťa nastúpiť 

a vstúpiť do materskej školy: 
 na nevyhnutné minimum obmedziť čas zdržiavania sa sprevádzajúcich osôb detí vo 

vonkajších a vnútorných priestoroch , 

 pohyb sprevádzajúcej osoby vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami, 
 dezinfekcia rúk, meranie teploty sprevádzajúcim osobám , 

 vykonávania ranného zdravotného filtra u detí v triedach, 

 zabezpečenie rezervného rúška v skrinke dieťaťa, 
 nepedagogickí zamestnanci povinne nosia rúška, 

 pedagogickí zamestnanci sú s rúškami pri kontakte s zákonnými zástupcami, 

 časté a intenzívne priame vetranie, 

 permanentná dezinfekcia priestorov, dotykových plôch   a hrových prvkov, 
 používanie mydla v dávkovačoch  a jednorázových papierových utierok, 



 stravovanie detí   zabezpečené v troch fázach bez premiešavania tried, 

 pri spánku, podľa možností zabezpečenie dostatočných  vzdialenosti medzi lôžkami, 

 výmena posteľnej bielizne 1x týždenne 
 aktivity organizované z väčšej časti dňa von 

 

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 infekcie dýchacích ciest ) ako aj inej infekčnej choroby 

NESMIE VSTÚPIŤ DO PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY, 

 ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov, bezodkladne si nasadí rúško 

a umiestni sa do izolačnej miestnosti – kontaktujú sa zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa 
bezodkladne vyzdvihnú, 

 ak sa u zamestnanca objavia príznaky COVID 19 v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy  a opustí materskú školu v čo najkratšom čase 
s nasadením rúška 

2. Oranžová fáza : 

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID 19, alebo podozrivého 

zamestnanca/ Nad rámec platných opatrení zelenej fázy : 

Dieťa, či zamestnanca môže určiť za podozrivého  jedine miestne príslušný RÚVZ, alebo 

spádový všeobecný lekár. V prípade, že : 
a) miestne príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie na výskyt ochorenia u dieťaťa  

 podozrivé dieťa nenavštevuje materskú školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo 

výsledkov jeho RT- PCR testu, vylúči zo školskej dochádzky aj  úzke kontakty dieťaťa  

 ( spolužiaci v triede ) 

 ak je RT-PCR negatívny , výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé dieťa 
manažuje príslušný RÚVZ, ostatné deti prinesú vyhlásenie o dezinfekčnosti podpísané 

zákonným zástupcom 

 ak je RT-PCR pozitívny ,všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia 
postupu miestneho RÚVZ 

 ak sa potvrdia 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy 

b) miestne príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie na výskyt ochorenia zamestnanca :  
 podozrivý  zamestnanec  nenavštevuje materskú školu a škola do usmernenia príslušným 

RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT- PCR testu, vylúči zo školskej dochádzky aj jeho  úzke 

kontakty ( napr.: kolegovia zdieľajúci jednu pracovnú miestnosť )  

 ak je RT-PCR negatívny , informuje riaditeľku školy a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do 
práce. Podozrivého manažuje príslušný obvodný lekár alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

zamestnanca do pracovného pomeru, 

 ak je RT-PCR pozitívny , informuje riaditeľku školy, situáciu ďalej manažuje RÚVZ 
a prechádza sa  do červenej fázy 

 

PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE V PRÍPADE  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO OSOBY 
V ÚZKOM KONTAKTE S DIEŤAŤOM, ALEBO ZAMESTNANCOM ŠKOLY MATERSKÁ 

ŠKOLA ČAKÁ NA POKYNY a POSKYTUJE PLNÚ SÚČINOSŤ MIESTNE PRÍSLUŠNÉMU 

RÚVZ  ( červená fáza ) 
 


