
POKYNY K ORGANIZÁCII A PODMIENKAM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 V MATERSKEJ ŠKOLE. 

 

ÚVOD 
 

Ochorenie COVID 19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je možný 

prenosom kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou 

pri kašľaní, kýchaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným 

povrchom alebo predmetom a následným dotykom úst, nosa alebo očí. 
 

Príznaky ochorenia COVID - 19 

• akútne: zadýchanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá 

tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia, 

• najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos, 

• bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka, 

• zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, 

farebné zmeny končekov prstov. 
 

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID 19 a karantény osôb po úzkom 

kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 
 

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID 19, ak pri tomto 

kontakte: 

1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte 

2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 m dlhšie ako 15 minút 

3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút 

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo 

5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala 

alebo inak šírila infekčné výlučky. 

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID 19 počas 

obdobia 2 dní pred testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, musia 

ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 
 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 

 je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky 

 je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson) 

 je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka 

 očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19 alebo 

 prekonala ochorenie COVID 19 v období pre nie viac ako 180 dňami 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID 19. 

 

POKYNY 
 

1. Zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie predkladá aj po každom prerušení dochádzky 

do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane 

víkendov a sviatkov). V prípade, ak zákonný zástupca nepredloží toto vyhlásenie, dieťa sa 

považuje za príznakového a je potrebné, aby zákonný zástupca kontaktoval všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

 



2. V prípade povinnosti predprimárneho vzdelávania zákonný zástupca môže svojim 

rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich kalendárnych (vyučovacích) dní. 

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí 

predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

3. Ak dieťa alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje 

riaditeľku prostredníctvom formuláru Oznámenie o výnimke z karantény, ktorý si od 

riaditeľky vyžiada. 

4. V interiéri MŠ je povinnosť nosiť rúško platná pre všetky dospelé osoby 

(zamestnanci, zákonní zástupcovia a prípadné cudzie osoby nad 6 rokov). Deti navštevujúce 

MŠ a deti do 6 rokov vo všeobecnosti rúško nenosia. 

5. Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou, potvrdenou 

riaditeľom školy a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby. Na komunikáciu 

externých osôb s materskou školou sa uprednostňuje dištančný spôsob komunikácie. 

6. Materská škola povinne vykonáva ranný filter. 

7. Hromadné podujatia sa neuskutočňujú. V prípade povolenia riaditeľkou sa takéto 

podujatie organizuje v exteriéri materskej školy alebo v interiéri bez miešania tried. 

8. Textilné uteráky deti a zamestnanci materskej školy nepoužívajú. Ako náhrada 

sa používajú papierové utierky. 

9. Pri vstupe do budovy je povinné si dezinfikovať ruky pripraveným 

dezinfekčným prostriedkom. Túto povinnosť nemajú deti, ktoré si po prezlečení bezodkladne 

v umývarni umyjú ruky mydlom. 

10. Dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa nachádzajú deti a zamestnanci, sa 

čistia najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch sa vykonáva minimálne  

2x denne. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha min. 3x denne alebo aj viac podľa 

potreby. 

11. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sú povinní upozorňovať dieťa na potrebu 

dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní, ako aj potrebu častého umývania 

rúk. Túto povinnosť majú aj zákonní zástupcovia, ktorí vedú deti k potrebných hygienických 

návykom. 

12. Miestnosti musia byť často a intenzívne vetrané, za čo zodpovedajú všetci zamestnanci 

materskej školy. 

13. Riaditeľka MŠ zakazuje miešanie tried. Výmeny tried za účelom zabezpečenia výchovno-

vzdelávacích činnosti je možné len v nutných prípadoch. 

14. Ak sa u dieťaťa v priebehu dňa objavia akékoľvek príznaky COVID 19 alebo príznaky 

podobné, bude dieťa umiestnené v izolačnej miestnosti a kontaktovaný bude jeho zákonný 

zástupca, ktorý bezodkladne dieťa v materskej škole vyzdvihne a telefonicky kontaktuje 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Po opustení miestnosti osobou s príznakmi infekčného 

ochorenia je miestnosť dôkladne dezinfikovaná a vyvetraná, za čo je zodpovedná 

školníčka MŠ. 

15. Stravovanie sa realizuje v jedálni tak, aby sa triedy nemiešali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákonný zástupca dieťaťa je povinní 

• Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode dieťaťa do materskej školy a pri odchode dieťaťa do materskej školy. 

• Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy uvedené v tomto texte. 

• Zabezpečiť pre dieťa do skrinky jedno rúško do menom označeného plastového obalu. 

• Odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. 

• Predložiť učiteľke pri prvom nástupe dieťa do materskej školy a po každom prerušení 

dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vytlačené a vyplnené 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.“ 

• Zabezpečiť pre dieťa pyžamo a náhradné oblečenie uložené v ruksaku. Všetky uvedené veci 

musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa. 

• Dohliadnuť, aby si deti nenosili do materskej školy hračky, iný materiál alebo pomôcky 

z domáceho prostredia. 

• V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID 19 (bolo v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID 19), zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku 

materskej školy, aby materská škola mohla prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické 

opatrenia. 

• Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény riaditeľke materskej 

školy, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo príslušným 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa 

navštevovať materskú školu. 

• V prípade, že u dieťaťa je potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca 

bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku materskej školy, aby mohli byť obratom 

identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. 

• Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľka materskej školy alebo 

príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení výchovno-

vzdelávacieho procesu v triede dieťaťa, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na 

základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak zákonný zástupca nechá dieťa 

doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

 

ZELENÁ FÁZA predstavuje stav, kedy v materskej škole: 

• nie je žiadna osoba s podozrením na ochorenie COVID - 19 (t. j. žiadna osoba nebola úzkym 

kontaktom pozitívnej na ochorenie COVID 19), 

• je jedna alebo viac osôb podozrivých na ochorenie COVID - 19 (t. j. jedna alebo viac osôb 

sú v karanténe, lebo mimo materskej 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 COVID 19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného 

zdravotníctva alebo všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená 

materskej škole zo strany osoby s podozrením na ochorenie COVID 19 (alebo jeho 

zákonného zástupcu). 

 

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

2. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID 19, 

bude umiestnené v samostatnej izolačnej miestnosti a zákonný zástupca bude ihneď 

kontaktovaný, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. 



3. Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky ochorenia COVID 19 v priebehu 

jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku materskej školy a školu opustí 

v najkratšom možnom čase. 

4. Ak je dieťa s podozrením na ochorenie COVID 19 (aj také, ktoré bolo v úzkom kontakte 

s osobou s COVID 19), absolvuje RT-PCR test. Ak je jeho výsledok negatívny – zákonný 

zástupca informuje materskú školu, dieťa pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výchovno-

vzdelávací proces pokračuje štandardným spôsobom. Ak je test pozitívny - zákonný zástupca 

informuje materskú školu, dieťa pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného lekára pre 

deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení., Materská škola prechádza do ORANŽOVEJ 

fázy školského semaforu. 

5. V prípade, ak dieťa s podozrením na ochorenie na COVID 19 neabsolvuje RT-PCR test, 

absolvuje 14-dňovú karanténu podľa aktuálnej platnej vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.   

6. Zamestnanec materskej školy s podozrením na ochorenie COVID 19 nechodí do práce. 

Ak absolvuje RT-PCR test a výsledok je negatívny - informuje zástupkyňu pre  materskú 

školu (zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ) a výchovno-vzdelávací proces pokračuje štandardným 

spôsobom. Aj je výsledok testu pozitívny - informuje zástupkyňu pre materskú školu 

(zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ) a škola prechádza do ORANŽOVEJ fázy školského semaforu. 

7. V prípade, ak zamestnanec s podozrením na ochorenie na COVID 19 neabsolvuje RTPCR 

test, nastupuje do karantény podľa aktuálnej platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 

SR a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár. 

 

ORANŽOVÁ FÁZA predstavuje stav, kedy je v materskej škole: 

 

• minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19. 

 

1. 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 ihneď hlási aj 

zástupkyni pre  MŠ. Deti a zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID 19, 

prerušia dochádzku do materskej školy/zamestnania. 

2. Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka 

do materskej školy. 

3. Riaditeľ ani zriaďovateľ nemôže zavrieť materskú školu ako celok. Riaditeľ preventívne 

preruší výchovno-vzdelávací proces v triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na 

COVID 19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním. 

4. Ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID 19, idú 

deti z triedy do 14-dňovej karantény. 

5. Ak sa vyskytne pozitívna osoba v domácnosti dieťaťa, zostáva v karanténe len toto dieťa. 

6. Pokiaľ zákonný zástupca pošle do materskej 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 a rozvoji verejného zdravia. 

7. Zákonný zástupca má povinnosť nahlásiť karanténu dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti 

a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada. 

 

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 zamestnancami v materskej škole) a po nariadení príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. 



Červenú fázu oznamuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý môže 

obmedziť prevádzku aj vo všetkých triedach. Materskú školu nie je možné uzavrieť 

na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy ani rozhodnutím riaditeľky MŠ. 

 

 

RANNÝ FILTER  

Škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa, ktorému nebolo umožnené 

vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,5C° (aj po troch meraniach) 

alebo bolo počas dňa umiestnené v izolačnej miestnosti, aby si dieťa okamžite vyzdvihol.  

V žiadnom prípade nie je poslaný školou na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a 

dorast, ani poslané domov bez sprievodu rodiča. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa 

počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-

19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže 

ísť na druhy deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty 

pri vstupe do budovy školy. 

 

Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, rodič 

zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže 

zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak je dieťa doma            

do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate dieťaťa do školy predloží „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ podpísané rodičom. Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je 

potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti   

o deti telefonicky, mailom alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho 

pokynov. 

Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne 

príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára. 

 

 


