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Dodatok Prevádzkového poriadku 

 Materskej školy  ulica 1. mája 1227, Vranov nad Topľou 

 v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 

podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR- 2021/2022 
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Zriaďovateľ: Mesto Vranov nad Topľou 
 
Vypracované dňa:  20. 08. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dodatok k prevádzkovému poriadku materskej školy bol vypracovaný v súlade s manuálom Školského semaforu  v školskom roku 2021/2022, 
ktorý vydalo MŠVVaŠ SR  
na základe platných zákonov, uznesení ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu  
verejného zdravotníctva SR 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. 
Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole a minimalizovania rizika zatvorenia materskej školy je riaditeľka materskej školy povinná  
poskytovať  ministerstvu aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie v škole. Za tým účelom ministerstvo pripravilo online formulár, 
ktorý je zverejnený na webovom sídle: www.minedu.sk/skolsky-semafor/. 
Riaditeľka materskej školy je povinná pravidelne nahlasovať informácie o situácii v materskej škole  prostredníctvom online formulára minis-
terstvu: 
a) každý pondelok a zároveň 
b) bezodkladne  pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19. 
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Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19 
Opatrenia smerujú k implementácií odporúčaní ÚVZ SR a sú založené na princípe- ROR- Rúško, Odstup, Ruky. 
 
Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole  a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými 
poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia. 
 
Základné prevádzkové pokyny:  
 
- Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov 
a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.  Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, 
kontaktuje detského lekára. 
- Ak je mesto v zelenej farbe „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá rodič dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva 
v záujme ochrany zdravia na škole, pri ostatných farbách rodičovi táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. 
 
Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania   
  
 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje 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 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. 
 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:  
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 V spolupráci s riaditeľom materskej školy pre všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu 
a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky.  
 V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie aktuálne stanovených hygie-
nicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy.  
 Škola si pre účely izolácie dieťaťa u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania vyčlení 
priestor, ideálne s rozlohou 15 m2 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). 
 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín využívať dištančný spôsob komunikácie (písomne, telefonicky, e-mailom 
a pod.). 
 
Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 
 
 Na webovom sídle školy a v každej  šatni je zverejnený oznam podmienok vstupu do školy.  
 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy obmedziť na nevyhnut-
né minimum.  
 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 povinne podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via na základe štandardných pravidiel.  
 Zákonný zástupca odovzdá dieťa do príslušnej triedy až po zmeraní telesnej teploty dieťaťa. 
 Materská škola, v  prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie. 
 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.  
 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 miestnos-
ti, nasadí si rúško a kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 
 Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa po-
treby aj opakovane. 
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 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu doty-
kových 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 zahadzovaní 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 nedokladajú a neberú si ani príbory, 

 pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné 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 prebiehal obvyklým spôsobom. 
 Podľa možností, zabezpečiť vzdialenosti medzi lôžkami.  
 Výmena posteľnej bielizne  1x do dvoch týždňov bežným spôsobom. 
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