Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole
Ipeľská 10, Košice v školskom roku 2021/2022,
počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19.
Materiál upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok.
Školský semafor::
Zelená fáza:
- stav, kedy v materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19 ,
- jedna alebo viac osôb je v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19
Oranžová fáza:
- stav, kedy bola v materskej škole minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19,
- riaditeľ po dohode so zriaďovateľom môže prerušiť výchovno-vzdelávací proces v triede alebo vo
viacerých triedach, v ktorej sa vyskytlo dieťa alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19.
Červená fáza:
- stav, kedy sa v materskej škole vyskytli viaceré potvrdené pozitívne prípady na COVID-19.
- RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo v celej škole.

Prevádzka materskej školy a organizácia tried










prevádzka materskej školy je od 6:30 - 16:30 hod.,
zberné triedy nefungujú, ráno sa deti triedy schádzajú od 6:30 každé vo svojej triede,
najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede,
neprítomnosť dieťaťa a jej dôvod je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na tel. č. 6427931,
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 je 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, v prípade poklesu detí sa deti 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,
 deti nosia rúška v spoločných priestoroch školy, vo svojej triede deti nenosia rúška, avšak ak nosenie
rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje,
 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 a nepedagogický zamestnanec nosí rúško, resp. respirátor tak, ako to ukladá aktuálna
vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR,
 pri vstupe do triedy sa u detí vykoná ranný zdravotný filter, meranie teploty bezdotykovým teplomerom
je vykonávané náhodne,
 následne si dieťa umyje ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými
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 zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č.1).
 Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú),
ospravedlňuje zákonný zástupca. Ak neprítomnosť trvá viac ako 5 po sebe nasledujúce pracovné dni,
predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe od lekára.
 nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia
COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť
hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha,
vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 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. 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 ochorenia 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 ochorenia 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 ochorením COVID-19
 návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky materskej školy a musí sa preukázať
„Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka,
 priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární sa dezinfikujú najmenej dvakrát
denne a podľa potreby aj opakovane,
 dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí,
sa vykonáva minimálne 2x denne a podľa potreby,
 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne, resp. podľa potreby,
 hračky, ktoré nie je možné pravidelne dezinfikovať, sa nepoužívajú,
 deti si nesmú nosiť do MŠ hračky a iné predmety z domu,
 hromadné podujatia sa uskutočňujú bez premiešavania tried,
 krúžková činnosť sa realizuje, iba ak je možné zabezpečiť nepremiešavanie tried,
 materská škola nemôže organizovať školské výlety, exkurzie, plavecký výcvik,
 v triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
 škola má zriadenú izolačnú miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19
alebo iného infekčného ochorenia

ŠKOLSKÝ SEMAFOR
v školskom roku 2021/2022
ZELENÁ FÁZA
Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole:
a) nie je žiadna osoba s podozrením na ochorenie COVID-19 (t.j. žiadna osoba v škole nebola úzkym kontaktom
osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19),
b) je jedna alebo viac osôb podozrivých na ochorenie COVID-19 (t.j. jedna alebo viac osôb sú v karanténe, alebo
mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19).
Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a následne musí byť táto
skutočnosť oznámená škole zo strany osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej rodiča).
V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov
a poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 nesmie
vstúpiť do priestorov školy.
 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, umiestni sa do izolačnej
miestnosti a kontaktuje sa rodič, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
 Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne
o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase.
Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade dieťaťa
Dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 mimo školy)
nenavštevuje školu 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak bolo dieťa označené ako
úzky kontakt, do karantény ide len to dieťa a nie jeho celá trieda.
Pokiaľ bolo dieťa úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo školy, odporúča sa, aby absolvovalo RTPCR test a minimalizovalo sa tak riziko prenosu nákazy na pôdu školy.
Ak dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR test a výsledok je:
a) negatívny – rodič informuje školu, dieťa pokračuje v 14-dňovej karanténe, výchovno-vzdelávací proces
pokračuje štandardným spôsobom,
b) pozitívny – rodič informuje školu, dieťa pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorý rozhoduje o jej ukončení. Škola prechádza do Oranžovej fázy školského semaforu.
V prípade, že dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, absolvuje 14-dňovú karanténu
podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.
Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca
Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 nechodí do práce. Ak absolvuje RT-PCR test a výsledok je:
a) negatívny – informuje zamestnávateľa, výchovno-vzdelávací proces pokračuje štandardným spôsobom,
b) pozitívny – informuje zamestnávateľa a škola prechádza do Oranžovej fázy školského semaforu.
V prípade, že zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, nastupuje do
karantény podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár.

ORANŽOVÁ FÁZA
Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.
V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám
s ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní predchádzajúcich dňu testovania na ochorenie COVID-19. Túto
skutočnosť je taktiež potrebné oznámiť škole. Deti/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19,
prerušia dochádzku do školy/zamestnania.

Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do školy. Pozitívne testovaná
osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény postupuje
podľa usmernení všeobecného lekára alebo RÚVZ.
Riaditeľ, po informovaní zriaďovateľa, môže preventívne prerušiť výchovno-vzdelávací proces v triede alebo
viacerých triedach (nie však v celej škole), v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas obdobia 2 dní
pred jej testovaním.
Ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú deti z triedy do 14-dňovej
karantény (okrem tých, ktorí si uplatnia výnimku z karantény). Ak je v triede 100% detí s výnimkou karantény,
pokračuje trieda v prezenčnom výchovno-vzdelávacom procese.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa, zostáva v karanténe len toto dieťa.
Jeho trieda pokračuje v prezenčnom výchovno-vzdelávacom procese. Pokiaľ rodič pošle do školy dieťa, ktoré má
byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši RÚVZ.
Ak je osoba v domácnosti dieťaťa v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), dieťa môže chodiť do
materskej školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu
dohliada.
Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Osoby, ktoré boli označené ako
úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR). Domácu
izoláciu/karanténu nie je možné predčasne ukončiť po obdŕžaní negatívneho výsledku RTPCR testu (podľa
aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR).

ČERVENÁ FÁZA
Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide o epidemický výskyt t.j.
k šíreniu ochorenia COVID-19 dochádza preukázateľne medzi deťmi a učiteľmi v škole) a po nariadení miestne
príslušného RÚVZ. Červenú fázu oznamuje miestne príslušný RÚVZ.
Na základe posúdenia, miestne príslušný RÚVZ môže obmedziť prevádzku vo viacerých triedach. Pri obzvlášť
závažných prípadoch, môže RÚVZ obmedziť prevádzku vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemiologickej
situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy. Školu nie je možné uzavrieť na základe rozhodnutia
zriaďovateľa ani rozhodnutím riaditeľa školy.

Zdroj: MŠVVaŠ SR: Školský semafor v školskom roku 20212022 manuál pre všetky druhy škôl a všetky druhy
školských zariadení www.minedu.sk/skolsky-semafor

V Košiciach, 31.8.2021

Vypracovala:

Mgr. Silvia Bošnovičová
riaditeľka materskej školy

