
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica 

 
Pokyny 

upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu 
materskej školy v školskom roku 2020/2021 

 

Riaditeľka školy na základe dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  

v materských školách pre školský rok 2020/2021“ zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo) vydáva tieto pokyny upravujúce podmienky 

prevádzky Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa na obdobie školského roka 2020/2021 pre 

materskú školu. 

Dokument stanovuje základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Dokument 

upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú nad rámec od štandardných 

podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.  

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v období od 2. 9. 2020 do 23. 9. 2020 

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

 Prevádzka v MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod. 

 Príchod detí do MŠ je možný ráno v čase od  6.30 do 8.00 hod., prosíme o dodržiavanie času 

príchodu.  

 Preberanie detí zákonnými zástupcami bude prebiehať v popoludňajších hodinách od 15.00 do 

16.30 hod. O 16.30 hod. sa prevádzka MŠ končí a budova MŠ sa uzamyká.  

 Vstup do MŠ je prístupný výlučne cez školský dvor vchodovými dverami materskej školy. Vstup 

hlavným vchodom do priestorov školy nebude pre deti MŠ a ich zákonných zástupcov umožnený. 

Zamedzí sa tak kontaktu detí MŠ so žiakmi ZŠ. 

 Po 8.00 hod. sa uzamyká budova školy aj brána do školského dvora a nasleduje dezinfekcia 

vstupných priestorov materskej školy. Zákonným zástupcom po tomto čase nebude umožnený vstup 

do budovy školy. 

 Pri odovzdávaní a preberaní detí je do priestorov MŠ umožnený vstup len jednému zákonnému 

zástupcovi  dieťaťa (resp. zákonným zástupcom poverenej osobe). 

 Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výlučne pedagogickému zamestnancovi materskej školy. 

 Učiteľka dieťa prevezme od zákonného zástupcu pri dverách umyvárky – rodič nesmie vstupovať do 

priestorov umyvárky ani do triedy.  

  Dieťa si pod dohľadom učiteľky umyje ruky odporúčaným spôsobom – teplou vodou a bežným 

mydlom, osuší papierovou utierkou a vstupuje do triedy bez rúška. 

 Prosíme do skrinky pribaliť aj froté uterák zabalený do mikroténového vrecúška, ak by bolo treba 

dieťa v priebehu dňa osprchovať. 

 Zákonný zástupca dieťaťa sa v priestoroch školy zdržuje len na nevyhnutný čas a to za účelom 

odovzdania alebo prevzatia dieťaťa. 

 V uvedenom období nebudú v prevádzke zberné triedy. Dieťa bude odovzdávané učiteľke 

v kmeňovej triede. Deti sa v triedach nebudú miešať ani nebudú medzi triedami migrovať. 



 Zákonný zástupca musí mať pri vstupe do budovy školy dýchacie cesty prekryté rúškom a pri vstupe 

do budovy si vydezinfikuje ruky pripravenou dezinfekciou. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy. Počas pobytu v šatňovom / 

vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk sú povinné).  

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha 

č. 3a) a vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie (príloha č.4).  Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v 

trvaní viac ako tri dni opätovne predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).  

 Dieťaťu bude po vstupe do budovy poverenou osobou  zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom. 

Teplota sa nikde nezaznamenáva a nespracováva.  

Ak nameraná telesná teplota pri prvom meraní bude v rozmedzí 37°-37,5°C, meranie sa zopakuje po 

5 minútach pokoja. Ak aj pri druhom meraní bude nameraná telesná teplota v rozmedzí 37°-37,5°C, 

meranie sa zopakuje tretíkrát po 5 minútach pokoja. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2°C, 

dieťa do MŠ nebude prijaté, o čom bude spísaný záznam s podpisom rodiča.   

 Žiadame Vás, aby ste do MŠ privádzali iba zdravé deti, ktoré neprejavujú žiadne príznaky 

akéhokoľvek ochorenia. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa 

zamestnanec nepreberie. Odporúčame, aby ste dieťaťu doma, pred odchodom do MŠ, odmerali 

teplotu a na základe toho sa rozhodli, či s dieťaťom do MŠ pôjdete. 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) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

 Ak dieťa v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa bude 

umiestnené do samostatnej miestnosti, bude mu nasadené rúško a budú kontaktovaní zákonní 

zástupcovia dieťaťa, ktorí sú povinní dieťa bezodkladne vyzdvihnúť. Za týmto účelom je zákonný 

zástupca dieťaťa povinný zabezpečiť umiestnenie rúška pre svoje dieťa do jeho šatňovej skrinky. 

 Deti si do MŠ nesmú nosiť vlastné hračky a ani žiadne jedlo a pitie.  

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 

 Počas červenej fázy na semafore budú deti používať  v interiéri mimo svojej triedy rúška. 

Zákonný zástupca dieťaťa 

 Zodpovedá za dodržiavanie 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 opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie 

rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy 

na obdobie školského roku 2020/2021.  

 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do 

materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.  

 V prípade, že je u dieťaťa  podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 

lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  



 Rešpektuje, že pri vstupe do budovy bude poverenou osobou dieťaťu zmeraná teplota 

bezdotykovým teplomerom.  

 Buďte, prosím, k sebe navzájom ohľaduplní a nezdržiavajte sa zbytočne v šatni a v areáli školy. 

Pomôžete tým zabezpečiť plynulý chod prijímania a odovzdávania detí.  

Výchovno-vzdelávací proces  

 Výchova a vzdelávanie detí bude prebiehať obvyklým spôsobom. 

 V maximálnej miere, ak to počasie dovolí,  bude zabezpečený pobyt detí v exteriéri (školský dvor, 

školská záhrada). 

 Vnútorné priestory MŠ budú pravidelne a intenzívne vetrané.   

 Podľa možností bude zabezpečený rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní a pri 

oddychu. 

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nebudú nosiť rúška, s výnimkou červenej fázy, 

kedy budú rúška v interiéri mimo svojej triedy pre deti povinné. 

Školské stravovanie 

 Strava  bude vydávaná pracovníkom školskej jedálne v bežnom časovom režime za prísnych 

hygienických opatrení, stoly a stoličky budú dezinfikované po každom výdaji jedla.  

 Príbor dostane každé dieťa zabalený.  

 Do jedálne budú triedy prichádzať samostatne vlastným vchodom. Jednotlivé triedy sa budú 

stravovať pri samostatných stoloch tak, aby boli dodržané hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

 Odhlasovanie zo stravy ostáva nezmenené. Zo stravy sa dieťa odhlasuje deň vopred, najneskôr však 

v daný deň do 7.30 hodiny na telefónne číslo školskej jedálne alebo emailom na školskú jedáleň 

(kontakty sú zverejnené na webovej stránke ZŠ s MŠ). 

Odpočinok detí 

 Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.  

 Priestory budú dostatočne vetrané. 

 Medzi lôžkami budú podľa možností MŠ vytvorené rozostupy. 

 Výmena posteľnej bielizne bude vykonávaná obvyklým spôsobom.  Posteľná bielizeň sa bude meniť 

1-krát týždenne nasledovným spôsobom: trieda Lienky bude nosiť čisté obliečky v utorok ráno, 

trieda Motýle vo štvrtok ráno. 

Opatrenia v oblasti hygieny 

 Interiér  MŠ, hygienické zariadenia a priestory umyvární budú dezinfikované najmenej dvakrát denne 

a podľa potreby aj opakovane, podľa harmonogramu dezinfikovania. 

 Hrové prvky umiestnené v exteriéri sa budú pravidelne dezinfikovať najmenej dvakrát denne. 

Prevádzka počas celého uvedeného obdobia sa bude riadiť „Semaforom“.  Správanie sa 

dotknutých osôb počas jednotlivých fáz (zelená, oranžová, červena) bude zverejnené na 

infografike na nástenke materskej školy a na vstupných dverách do materskej školy.  

Informáciu o tom, v akej farebnej fáze sa naša škola nachádza nájdete na vstupných dverách 

do materskej školy a web stránke školy. 

Škola bude pravidelne sledovať pokyny a nariadenia Hlavného hygienika SR a usmernenia 
RÚVZ a v súvislosti s tým sa môžu podmienky prevádzky a vnútorného režimu materskej 
školy aktuálne meniť. 



 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v období od 24. 9. 2020  

 

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržania protiepidemických 

opatrení a odporúčaní  bude prevádzka materskej školy prebiehať  v bežnom režime.  

 

Prevádzka počas celého uvedeného obdobia sa bude riadiť „Semaforom“.  Správanie sa 

dotknutých osôb počas jednotlivých fáz (zelená, oranžová, červena) bude zverejnené na 

infografike na nástenke materskej školy a na vstupných dverách do materskej školy.  

Informáciu o tom, v akej farebnej fáze sa naša škola nachádza nájdete na vstupných dverách do 

materskej školy a na web stránke školy. 

Škola bude pravidelne sledovať pokyny a nariadenia Hlavného hygienika SR a usmernenia RÚVZ 
a v súvislosti s tým sa môžu podmienky prevádzky a vnútorného režimu materskej školy 
aktuálne meniť. 
 
 
 
V Banskej Bystrici 27. 08. 2020 
 

Mgr. Janka Danihlíková 

riaditeľka ZŠ s MŠ 

 

 

 


