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 Dodatok k prevádzkovému poriadku materskej školy bol vypracovaný v súlade s opatreniami 
a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR a predstavuje nadstavbu platných 
opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. 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 po dobu 
trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických 
opatrení a odporúčaní. 

 
Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania   
  
 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti orga-
nizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho. 
 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 
 Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov oso-
bitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umý-
vať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 
 Zabezpečiť, aby deti v čase od 16,00- 16,30 hod. kedy dochádza ku kontaktu detí s rozličných 
tried mali rúška. 
 Triedy sa nebudú meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. 
Vo výnimočných prípadoch zváži vedenie materskej školy zmenu triedy.  
 Pedagogickí zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl 
medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.  

 
Povinnosti zriaďovateľa:  
 Vydá pokyn riaditeľom materských škôl na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov ma-
terskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek  
 Zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti v bežnom režime 
 V spolupráci s riaditeľom materskej školy pre všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečí 
dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné pro-
striedky. Pre prevádzku materskej školy sa odporúča zabezpečiť bezdotykové teplomery a zásobníky 
na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok.  
 V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, po-
trebných pre zabezpečenie aktuálne stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všet-
kých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy.  
 Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
 Škola si pre účely izolácie dieťaťa u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípad-
ne iného prenosného ochorenia počas vyučovania vyčlení priestor, ideálne s rozlohou 15m2 
a priamym vetraním. Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený 
dieťa s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení 
miestnosti dieťaťom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva 
a vyvetraná). 

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 
 
Opatrenia sú zamerané k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založených na 
princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  
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 Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok 
nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy (príloha č. 1). 
 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších 

a vnútorných priestoroch materskej školy obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať 
vždy len jeden zákonný zástupca. 
 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. 
v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania 
a vyzdvihnutia dieťaťa. 
 Pri vstupe do budovy materskej školy sprevádzajúca osoba vykoná dezinfekciu rúk svoju 
i dieťaťu vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 
 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel,  
 Zákonný zástupca odvádza dieťa do príslušnej triedy až po zmeraní telesnej teploty dieťaťu po-
vereným zamestnancom školy v priestoroch spoločnej miestnosti.  
 Materská škola, v  prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepre-
berie. 
 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zdravotný dotazník 
a vyhlásenie (príloha č. 2) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 
viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 3)., že dieťa neprejavuje 
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky 
alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. 
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne 
opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.  
 Pedagogický 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. 
 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne 
nasadí rúško a  je umiestnené do samostatnej miestnosti, nasadí si rúško a kontaktujeme zákonných 
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 
 V prípade podozrivého dieťaťa alebo zamestnanca sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy. 
 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 vstu-
pujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich 
okolia. 
 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre 
bezpečné osušenie rúk. 
 Smetné koše musia byť zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zaha-
dzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) 

Stravovanie 
Stravovanie prebieha štandardným spôsobom, pri zaistení nižšie uvedených pravidiel: 

 Podľa možností stravovanie v miestnosti, kde sa trieda zdržuje počas dňa  
 pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie nedoklada-
jú a neberú si ani príbory, 
 pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravid-

lá. 
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 Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho zne-
hodnoteniu. 

Odpočinok detí 
 Odpočinok detí prebiehal obvyklým spôsobom. 
 Podľa možností, zabezpečiť vzdialenosti medzi lôžkami.  
 Výmena posteľnej bielizne  1x do dvoch týždňov bežným spôsobom. 

 

 
Povinnosti zamestnancov 

 
 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 
nástupom do zamestnania (príloha č. 4). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky 
v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  (príloha č. 5).  
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom CO-
VID-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 priesto-
rov materskej školy. 
 Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pra-
covného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu 
v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 
 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmlu-
vy a pracovnej náplne. 
 Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými 
príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:  

- dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo 
- ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka 

v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce. 
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Oznam zákonným zástupcom, 
sprevádzajúcim osobám a deťom 

 

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 
školy. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného 
lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu 
s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže 
vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 

Príloha č. 1 
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Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského 
roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, 
aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania 
a výchovy. 

Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa: 

Prehlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 
8. 2020: 

ÁNO NIE 

 
V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je 
dieťa v častom kontakte. 
 
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb 
ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať 
v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej 
príslušným lekárom. 
 
Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné 
osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného 
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

Podpis zákonného zástupcu:  

Príloha č. 2 
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Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa ........................................................................., bytom 
v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky 
akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 
neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 
(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 
produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 
začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad 
verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 
a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s 
osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 
vyrážkami). 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 
 
 

Príloha č. 3 
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Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Adresa:  

Telefón:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnanca, v súvislosti so začiatkom 
školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je 
dôležité, aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre zamestnanca 
v pracovnom procese. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec 

Prehlasujem, že som cestoval v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 
8. 2020: 

ÁNO NIE 

 
V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
Váš zdravotný stav, zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, 
s ktorými ste v častom kontakte. 
 
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste 
povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle 
jeho odporúčaní a nenavštevovať školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 
 
Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie 
je mi známe, že by som ja, moja rodina alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne 
v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, 
ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal 
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 
 
 

Podpis zamestnanca:  

Príloha č. 4 
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Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko:   

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania 
po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých 
zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  
Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 
ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 
ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 
ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nemám kašeľ*: 
ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 
ÁNO NIE 

 
Ak sa u zamestnanca vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov (na otázku odpovedá – nie), 
neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce 
domov. 
Následne zamestnanec telefonicky alebo e-mailom kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý určí 
podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade, že sa 
u neho vyskytnú  ťažkosti v domácom prostredí. Zamestnanec bude následne informovať zamestnávateľa 
o tom, či má na daný alebo nasledujúci deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je PN alebo na základe 
konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do 
práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúcich dní (do nasledujúceho vyplnenia 
dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký. 

 

Dátum:  ........................................... 

 podpis zamestnanca 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude v platnosti (používaný) do doby skončenia pandémie 
koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 
GDPR.  

Príloha č. 5 
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