
Pokyny upravujúce podmienky materskej 
školy od 12. 10. 2020 

 
Vážení rodičia,v súlade s opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR 

a MŠ SR, Vám prinášame protiepidemiologické opatrenia a odporúčania, ktorými sa  v čase 

trvania pandémie ochorenia COVID-19 potrebné riadiť.  

 
1.Prevádzka MŠ bude v čase od 6.30 hod. do 16.30hod. 
 
2. V čase od 16,00- 16,30 hod. budú deti čakať na príchod zákonného zástupcu povinne 
s ochranným rúškom v priestoroch školského dvora, resp. spoločnej miestnosti. 
 
3. Do MŠ privádza dieťa podľa možností len jeden zákonný zástupca v čase od 6,30 hod. do 
8,00 hodiny. 
 
4. Privádzajúca osoba odvádza dieťa do príslušnej triedy až po zmeraní telesnej teploty 
dieťaťu povereným zamestnancom školy v priestoroch spoločnej miestnosti.  
 
5. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy s ochranným  rúšku.  
 
6. Odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy nosili rúška. 
 
7.Výnimky z nosenia rúšok majú iba deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí 
dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch 
verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest. 
 
8. V triedach a na školskom dvore sa deti budú pohybovať  bez ochranných rúšok. 
 
9.Zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa malo v skrinke aj náhradné ochranné rúško. 
 
10. Pri vstupe do budovy materskej školy sprevádzajúca osoba vykoná dezinfekciu rúk svoju 
i dieťaťu vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 
 
11.Do priestorov šatne vstúpi maximálne 1 dieťa s doprovodom, ostatní čakajú vo vonkajších 
priestoroch s dodržaním odstupu. 
 
12.Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 
riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1).  Pod 
cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb 
definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní 
na vchodových dverách a/alebo webovom portáli školy. 
 
13. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín 
odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný 
spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy. 



 
14. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac 
ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)  predkladá písomné vyhlásenie 
o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie (príloha č. 2),. poprípade PN vystavené príslušným lekárom.  
 
15. Zákonný zástupca 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 o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3). 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.  
 
16. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení 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/žiaka do školského 
zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u 
plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v 
starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 
 
17. Celkový čas zdržiavania sa osoby sprevádzajúcich dieťa do materskej školy vo vonkajších 
a vnútorných priestoroch materskej školy minimalizovať na nevyhnutné minimum. 
 
18. Do MŠ je zakázané nosiť hračky a iné predmety. 
 
19.Posteľné prádlo sa bude meniť raz za dva týždenne.  
 
20. 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. 
 
21.Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. besiedky) sa neodporúča.  
 
22. Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov ani, plavecké kurzy, či iné sa neumožňuje. 
Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, 
saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad 
vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, 
turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

 

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 
 

 

Vyhlasujem že ja, ........................................................................., bytom 
v  ..................................................................................., neprejavujem 
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 mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by som ja, alebo iné osoby žijúce so mnou v spoločnej  
domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami 
s podozrivými alebo chorými na ochorenie Covid 19. 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, 
najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 
1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

 

 
 
 
 
 
V................................., dňa: .............................                                 
 
 
 
 
                                                                                        ............................................................... 
Podpis 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2 

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

 

Meno a priezvisko:   

Dátumnarodenia:  

 

Dôvodpoužitiatohtodotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdraviazamestnancov,ktorí savracajúspäťdozamestnania po 
neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-
19,resp.koronavírusomSARS-CoV-
2.Jedôležité,abypracoviskobolobezpečnýmmiestomnaprácuprevšetkýchzamestnancovajvsúlades§5,Zákona
č.124/2006Z.z.. 

Dotazníkvypĺňakaždýzamestnanecpredvstupomdozamestnania.  
Vyhlasujem,že nemámzvýšenúteplotunad37°C (po nameranízvýšenejteploty do 37,5 
°C,odporúčameopätovnezmeraťteplotupo5minútach)*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem,ženepociťujemškriabanievhrdle(bolesťhrdla) *: 
ÁNO NIE 

Vyhlasujem,ženepociťujembolesťhlavy*: 
ÁNO NIE 

Vyhlasujem,ženepociťujemťažkostisdýchaním *: 
ÁNO NIE 

Vyhlasujem,ženemám kašeľ*: 
ÁNO NIE 

Vyhlasujem,ženepociťujemneobvyklúúnavu*: 
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  ťažkostiv 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:  ..........................................

   
 podpiszamestnanca 

 
 
 
 



Tentozdravotnýdotazníkvypĺňazamestnanecabudev platnosti (používaný) 
dodobyskončeniapandémiekoronavírusomSARSCoV-2 a ochorenia COVID– 19. Bude archivovaný podľa 
platných právnych predpisov GDPR.  

Príloha č. 3 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom 
............................................................................................., neprejavuje 
príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo 
triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s 
výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo 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. 

 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému 
dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné 
osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného 
týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-
19.1 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, 
najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 
1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

 

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

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  

                                                           
1pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a 

k nariadeniu karantény. 



Telefón zákonného zástupcu:  
Podpis zákonného zástupcu:  
 


