Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole
Ipeľská 10, Košice v školskom roku 2020/2021,
počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 – aktualizácia 16.9.2020.
Materiál upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných
podmienok.
Organizácia materskej školy je koncipovaná v troch úrovniach:
Zelená fáza:
- stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé dieťa, alebo zamestnanec
- v škole je 1 alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia COVID-19 (žiadne
dieťa nie je pozitívne, alebo zamestnanec pozitívny).
Oranžová fáza:
- stav, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec s potvrdeným ochorením
COVID-19.
Červená fáza:
- stav, kedy sa v materskej škole vyskytli viaceré potvrdené pozitívne prípady medzi deťmi
alebo zamestnancami. Ide o epidemický výskyt (priama súvislosť s pozitívnymi deťmi
a zamestnancami).

ZELENÁ FÁZA
Prevádzka materskej školy a organizácia tried
 prevádzka materskej školy je od 6:30 - 16:30 hod.,
 ráno sa deti schádzajú každé vo svojej triede od 6:30 do 8:00 hod. – zberná trieda
nefunguje,
 v prípade, že sa zberná trieda zriadi, bude sa premiešavanie detí z jednotlivých tried
minimalizovať,
 neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na tel. č. 6427931,
 najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede,
 odchod na obed je v čase o 12.00 hod. (obed je o 11:30 hod.) – odchod je potrebné
nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý,
 popoludní sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo zo školského dvora od 15:00 do
16:30 hod. – zberná trieda nefunguje,
 v prevádzke sú všetky 4 triedy, deti sa medzi triedami nepresúvajú ani nespájajú,
 celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných
priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum.
 škola má pre účely izolácie dieťaťa u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19,
prípadne iného prenosného ochorenia vyčlenený priestor.

Príchod do MŠ
 sprevádzajúca osoba dieťaťa sa v priestoroch interiéru materskej školy pohybuje vždy
v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,
 pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy deti nemusia mať rúško,
 po vstupe do budovy materskej školy si dieťa a sprevádzajúca osoba dezinfikuje ruky
dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupnej chodbe,
 osoby sprevádzajúce deti do materskej školy sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch
materskej školy zdržiavajú v minimálnej miere, na nevyhnutne potrebný čas,
 v skrinke má dieťa uložené rezervné rúško,
 pedagogický zamestnanec pri výchovno-vzdelávacej činnosti má odporučené rúško alebo
ochranný štít nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá
aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR,

 nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá
aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR,
 pri vstupe do triedy bude u detí vykonaný ranný zdravotný filter, meranie teploty
bezdotykovým teplomerom bude vykonávané náhodne,
 následne si dieťa umyje ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami,
 pedagogický zamestnanec preberie dieťa od sprevádzajúcej osoby na základe záveru
ranného zdravotného filtra,
 materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen COVID-19), dieťa
nepreberie,
 dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe,
 po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane
víkendov a sviatkov), predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti (príloha č.4). 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,
 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 materskej 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 predloží zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 v prípade, že u dieťaťa je 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.

Organizácia počas dňa
 stravovanie prebieha ako za bežnej prevádzky, deti sa stravujú vo svojej triede,
 stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a
neberú si ani príbory,
 popoludňajší odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom v pyžamkách na postieľkach,
 medzi postieľkami sú zabezpečené dostatočné vzdialenosti,
 výmena posteľnej bielizne sa uskutoční 1x do mesiaca,
 výmena pyžám sa uskutoční 1x do týždňa, vždy v piatok,
 toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami,
 textilné uteráky deti, ani zamestnanci materskej školy nepoužívajú,
 ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si
bezodkladne nasadí rúško (rezervné zo skrinky), pedagogický zamestnanec ho umiestni do
samostatnej miestnosti a kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 Ak sa príznaky nákazy COVID-19 objavia u zamestnanca materskej školy v priebehu jeho
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku materskej školy a opustí školu
v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

Ďalšie opatrenia kvôli prevencii nákazy COVID-19
 vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou
školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby,
 priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární sa dezinfikujú
najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane,

 osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých
vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov,
zábradlí a ich okolia,
 hračky, ktoré nie je možné pravidelne dezinfikovať, sa nepoužívajú,
 deti si nesmú nosiť do MŠ hračky a iné predmety z domu,
 organizácia hromadných podujatí (napr. besiedky) sa neodporúča,
 v triedach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
 v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti
organizuje v exteriéri, výhradne v areáli materskej školy,
 dotykové plochy jednotlivých herných zostáv v exteriéri sa denne pred príchodom detí do
exteriéru očistia a vydezinfikujú,
 pieskoviská sa počas sezóny denne prehrabú, 1x týždenne sa prelejú pitnou vodou.
Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:
 podozrivé dieťa nenavštevuje materskú školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ,
alebo všeobecným lekárom dieťaťa, alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu
zákonným zástupcom. Výchovno-vzdelávací proces (VVP) prebieha štandardným spôsobom.
Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 negatívny, zákonný zástupca informuje školu, VVP pokračuje v štandardnom spôsobe.
Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti
a dorast,
 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne
príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy,
 v prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne
príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi
usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.
Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca:
 podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ,
alebo všeobecným lekárom pracovníka, alebo výsledkov jeho RT-PCR VVP prebieha
štandardným spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že škola z dôvodu
chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob VVP, upraví si ho podľa
svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 negatívny, informuje zamestnávateľa, VVP pokračuje v štandardnom spôsobe.
Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate
zamestnanca do pracovného procesu.
 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo
všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy.
Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte
s dieťaťom alebo zamestnancom školy:
 VVP prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým
pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje
plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

ORANŽOVÁ FÁZA
Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo
zamestnanca, či pri vyhlásení tejto fázy Úradom verejného zdravotníctva.
Dieťa, alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine príslušný RÚVZ alebo spádový
všeobecný lekár,
Opatrenia nad rámec zelenej fázy:
V prípade potvrdeného dieťaťa:
 ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného dieťaťa, VVP v triede daného dieťaťa sa
preruší a z VVP sa vylúčia jeho úzke kontakty. Dieťa ďalej postupuje podľa usmernenia
všeobecného lekára, prípadne RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne
platného usmernenia hlavného hygienika.
 ak sa u niektorej z osôb vylúčených z VVP objavia počas doby domácej izolácie príznaky na
COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne
príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho
dieťaťa, škola postupuje podľa červenej fázy.
V prípade potvrdeného zamestnanca:
 z VVP sa vylúčia osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje
podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia
podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy
príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo
RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca,
škola postupuje podľa červenej fázy.
V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo
pracovníkom:
 dieťa alebo zamestnanec sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej
fázy.

ČERVENÁ FÁZA
Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi,
zamestnancami, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi deťmi
alebo zamestnancami) a po nariadení ÚVZ SR.
Opatrenia nad rámec zelenej a oranžovej fázy:
V prípade potvrdeného ochorenia u detí jednej triedy:
 ak s ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí jednej triedy, preruší sa VVP v tejto triede
a vylúčia sa z VVP ich úzke kontakty. Deti postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára,
resp RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa
aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,
 ak sa u niektorého z osôb vylúčených z VVP objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky
na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný VVP v každej
triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
V prípade potvrdeného ochorenia u detí z rozličných tried:
 ak s ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých detí, preruší sa VVP v triedach týchto detí
a vylúčia sa z VVP ich úzke kontakty. Deti postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára,
resp RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa
aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,

 ak sa u niektorého z osôb vylúčených z VVP objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na

COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný VVP v celej škole
a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
V prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca:
 vylúčia sa z VVP osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak pozitívni pedagogickí
zamestnanci sú v kontakte vždy len s deťmi jednej riedy, prerušuje sa VVP len u detí danej
triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola
podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného
usmernenia hlavného hygienika,
 v prípade ak pozitívni pedagogickí zamestnanci prichádzajú do kontaktu s deťmi viacerých
tried, prerušuje sa VVP vo všetkých triedach ich kontaktu, poprípade sa preruší VVP v celej
škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ,
škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne
platného usmernenia hlavného hygienika.
V prípade potvrdeného nepedagogického zamestnanca:
 vylúčia sa z VVP osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanci ďalej
postupujú podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa
miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného
usmernenia hlavného hygienika.
 Ak sa u niektorej z osôb vylúčených z VVP objavia počas doby vylúčenia príznaky na
COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom.
Opatrenia nad rámec predchádzajúcich fáz:
 obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas,
a to max. 10 minút,
 dezinfekcia rúk všetkých osôb nielen pri vstupe do budovy, ale aj pri vstupe do tried,
 ranný zdravotný filter sa vykonáva vrátane pravidelného merania telesnej teploty,
 pedagogický zamestnanec musí mať rúško, alebo ochranný štít aj pri vykonávaní výchovnovzdelávacej činnosti,
 mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri musia mať rúška aj deti,
 pri odpočinku sa zabezpečí čo najväčšia vzdialenosť medzi postieľkami vzhľadom na počet
detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy,
 minimalizuje sa zhromažďovanie osôb pred materskou školou,
 dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku.

V Košiciach, 16.09.2020

Vypracovala: Mgr. Silvia Bošnovičová
riaditeľka materskej školy

