
Organizačné zmeny v prevádzke MŠ od 1. 6. 2020 

 

Prevádzkové pokyny 

 

 Počet detí skupine bude  najviac 15. 

 Skupiny môžu byť miešané deťmi, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky 

materskej školy v jednej triede neboli. 

 Vytvorená skupina sa počas týždňa nemení; aj keď počet detí klesne, nesmie dochádzať 

k migrácii medzi vytvorenými skupinami. Všetky plánované zmeny v dochádzke 

dieťaťa do MŠ je potrebné ohlásiť najneskôr do piatka, s účinnosťou od nasledujúceho 

pondelka. Vytvorené skupiny sa môžu v prípade nízkeho počtu detí vo viacerých 

skupinách spojiť iba každý pondelok, s tým, že v žiadnej počet detí nepresiahne 15. 

 Súrodenci budú zaradení v spoločnej skupine. 

 

 1. skupina: Ďaďová H. + Beňová M. 

 2. skupina: Ferančíková P. + Ľubeková A. 

 3. skupina: Čabová M. + Janotíková H. 

 Ranný filter:  Jurigová O. 

 

       Príchod a odchod  detí do a z MŠ: 

 

 Materská škola bude otvorená max. dovolený čas, t. j. od 7:00 do 16:00 (9 hodín) 

 Pre vstup do materskej školy budú k dispozícii obidve vonkajšie brány, ale iba jeden 

vchod do budovy MŠ - „A“. Vchody „B“ (zadný, pri dopravnom ihrisku) a „C“ 

(z vestibulu školy) budú počas júna 2020 stále zatvorené.  

 Všetky 3 skupiny majú čas prevádzky rovnaký, tak, ako je otvorená materská škola. 

 V každej skupine budú s deťmi dve učiteľky – jedna dopoludnia, druhá popoludní. 

Zoznam detí podľa 3 skupín a učiteliek v skupinách bude zverejnený 1. 6. 2020 na 

prechodových dverách vchodu do MŠ „A“. 

 Pri prechodových dverách vchodu „A“ materskej školy bude jedna učiteľka vykonávať 

ranný zdravotný filter s meraním telesnej teploty dieťaťa (bezdotykovým teplomerom) 

a jeho evidenciou; v prípade, že nameraná teplota bude 37,2°C, izoluje dieťa na gauč a po 

2 min. opakovane zmeria teplotu. Ak teplomer ukáže naďalej 37,2°C a viac, rodič svoje 

dieťa zoberie späť domov a urobí zdravotné opatrenia podľa svojho uváženia. 

 Rodič, (zákonný zástupca, alebo poverená osoba) odovzdá pri prvom nástupe dieťaťa do 

materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní viac ako tri dni, 

doma vyplnené a podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ (že dieťa  

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie      - 

príloha je na www.radlinskeho.sk) 

 Každý, kto vstúpi do vnútorného priestoru materskej školy, musí použiť ochranné rúško 

na tvár a vydezinfikovať si ruky. Deti materskej školy rúško na tvár mať nemusia. 

 Učiteľky MŠ rúško v triede pri svojej skupine počas výchovno-vzdelávacích a hrových 

činností mať nemusia, pri opustení priestorov skupiny áno. 

 Rodičia (z. z. / p. o.) vojdú do šatne (pôvodne 1.triedy, t. č. 1. skupiny) len 

s najmenšími deťmi do 4 rokov.  

 Staršie deti odovzdajú pri prechodových dverách* učiteľke, ktorá robí ranný filter, a ona 

ich ďalej usmerní k šatni jeho skupiny. Tam sa deti s pod zrakovým dohľadom učiteľky 

svojej skupiny samostatne prezlečú, umyjú si na toalete ruky a vojdú do triedy svojej 

skupiny.  

 



 

 Do predsiene MŠ rodičia (z. z. / p. o.) vstupujú maximálne traja a dodržujú medzi 

sebou bezpečné odstupy, až pokým dieťa neodovzdajú učiteľke ranného filtra. Namiesto 

každého rodiča, ktorý opustí budovu vchodom „A“, môže ďalší rodič s dieťaťom vstúpiť 

do predsiene MŠ. Ostatní rodičia čakajú s deťmi na vstup do škôlky pred budovou. 

 S personálom alebo pedagógom sa rodičia kontaktujú telefonicky,  alebo privolajú 

nepedagogický personál pomocou zvončeka vo vchode „A“. 

 Deti, ktoré budú v MŠ len na poldenný pobyt, rodič vyzdvihne z MŠ v čase od 11:30 do 

12:00 za podobných podmienok, ako ho ráno priviedol* (mladšie oblečie v šatni, na 

staršie dieťa počká v predsieni MŠ) . 

 V čase od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:30 bude MŠ z bezpečnostných dôvodov 

zamknutá. 

        Denný režim 

        Časový harmonogram aktivít v MŠ ostáva nezmenený. 

 Stravovanie detí materskej školy sa bude realizovať oddelene od žiakov ZŠ, a to 

v priestoroch tried MŠ, každá skupina vo svojej miestnosti - triede, za hygienických 

podmienok, stanovaných vedúcou školskej jedálne. (Pripomíname rodičom, ktorí nahlásili 

svoje dieťa na dochádzku do MŠ v júni 2020, že je prihlásené aj na stravu – nezabudnúť 

ho v prípade potreby odhlásiť, najmä „predškoláci“.)  

 Spálne – každá skupina bude mať stabilnú spálňu, ležadlá budú od seba vzdialené 

minimálne 1 m, posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1x týždenne obvyklým spôsobom. 

 Toalety - každá skupina bude používať vlastné toalety, v nich dezinfekčné tekuté mydlá 

a jednorazové utierky tváre a rúk. 

 

Hygienické opatrenia 

 

 Počas celého pobytu detí v MŠ sa bude klásť zvýšený dôraz na hygienu – ich osobnú, ako 

aj celých priestorov MŠ(4x denne) a taktiež predmetov, s ktorými môžu deti prísť do 

kontaktu (hračky, kľučky, atď). Zodpovední sú všetci zamestnanci MŠ. 

 Upratovačky zabezpečia, aby smetné koše nemali uzáver. 

 Priestory jednotlivých skupín budú označené na dverách (šatňa 1. – 3., spálňa 1. - 3., trieda 

1. - 3., WC 1. - 3.) a budú pravidelne a intenzívne vetrané. 

 Deti z jednotlivých skupín sa počas pobytu v materskej škole nebudú spolu stretávať, 

učiteľky budú prevažne hrové činnosti organizovať oddelene, v rôznych priestoroch; 

maximálny čas deti budú (podľa počasia) tráviť vonku, vo vzdialených častiach areálu ŠD, 

alebo na vychádzkach v okolí MŠ. 

 Pravidlá správania pre deti budú vyznačené veku primeranými, zrozumiteľnými, 

učiteľkami vysvetlenými piktogramami. 

 Materská škola do konca školského roka nebude organizovať žiadne spoločné akcie – 

besiedky, divadlá, rozlúčky predškolákov, exkurzie, ani školské výlety. 

 

        Zdravotné opatrenia 

 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v materskej škole, vo svojej skupine 

učiteľka bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu 

rieši so zriaďovateľom, príslušným RÚVZ, ďalšími zamestnancami školy, zákonnými 

zástupcami. Dieťa s možnými príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu zákonného 

zástupcu vo vyhradenej miestnosti, ktorá slúži ako izolačná miestnosť. 

 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie, alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku  a riaditeľa školy. 


