
Materská škola, Škultétyho 1031/26, TREBIŠOV 

 

VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19 

 

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR 

a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie 

skupinových aktivít. 

Ruky je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 

 

Základné prevádzkové pokyny 

• Pri ceste do/zo školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, 

potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby 

(Príloha č. 1). 

• Ranný filter: 

- materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

• Škola zverejnení oznam podmienok vstupu do školy na vchodových dverách a webovom sídle 

školy (Príloha č.3). Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) 

hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne, e- mail, a pod.). 

• Ostatné hromadné podujatia sa neuskutočňujú alebo sa uskutočňujú bez premiešavania tried.  

Rodičovské schôdzky odporúčame vykonávať dištančnou formou; v prípade, že to nie je z 

prevádzkových dôvodov možné, je potrebné obmedziť kontakt rodičov detí rôznych tried. 

• Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli 

zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia a prihliadať na farbu semafóru. 



• Zabezpečenie rozostupov medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte materskej školy a sa 

riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa, najmä z 

pohľadu dodržiavania rozostupov. 

• Škola v súčinnosti so zriaďovateľom a v rámci možností zabezpečí: 

- dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, 

- osobné ochranné prostriedky, 

- primerané množstvo bezdotykových teplomerov, 

- mydlo a papierové utierky (odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče 

rúk z dôvodu možného zvýšeného šírenia ochorenia COVID-19). 

• Je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy. 

• Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti/zamestnanci nachádzajú, sa musí 

vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo 

predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne 

a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 

3x denne, resp. podľa potreby. 

• Škola opakovane upozorňuje detí na potrebu dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk. 

• V miestnosti, v ktorej sa zdržujú osoby je zabezpečené časté a intenzívne vetranie 

(neodporúča sa používať klimatizačné zariadenia a ventilátory). 

• Odporúčame zabezpečiť minimalizovanie miešania detí/zamestnancov a striedania 

Škola zriadi izolačnú miestnosť (rozloha min. 15m2 a priame vetranie), ktorá slúži na 

umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia. 

Po opustení miestnosti osobou s príznakmi infekčného ochorenia je miestnosť dôkladne 

vydezinfikovaná a vyvetraná podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

• Zamestnávateľ, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sa pri zabezpečení hygieny 

na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi usmerneniami 

Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe. 

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 



3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). 

V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (mimo nástupu 

v septembri) predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany 

zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, 

ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v 

zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. 

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa dieťa považuje za 

príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorý ho bude ďalej usmerňovať.  

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich 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, v opačnom prípade pôjde 

o neospravedlnenú neprítomnosť – nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania (neospravedlnenie a vynechávanie predprimárneho vzdelávania v zmysle § 5 ods. 

16 zákona č. 596/2003 Z. z.) môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu 

rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene s doplnení 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; v takomto prípade 

má riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť 

obci,v ktorej má dieťa trvalý pobyt, a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny konkrétny prípad 

nedbania o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý podľa § 12a ods. 1 

písmeno a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatní inštitút osobitného príjemcu po dobu trvania troch 

mesiacov. 

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky dieťaťa preskúmava na podnet školy 

miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Stravovanie 

a) Podľa miestnych podmienok, množstva detí, zamestnancov a personálu odporúčame 

stravovanie obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali. 

b) Odporúčame urobiť zonáciu priestorov tried po ukončení prevádzky najmenej 2x týždenne. 

c) Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie sami 



nedokladajú a neberú si ani príbory. 

d) Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať hygienické pravidlá zvýšenou mierou. 

g) Výdaj jedla je potrebné uskutočniť vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak môže 

dôjsť k jeho znehodnoteniu. 

 

Povinnosti rodiča 

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

detí do materskej školy a pri odchode detí z materskej školy (prekrytie horných dýchacích 

ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými 

ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR). 

b) Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 

2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). 

d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do 

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

sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1). V zelených okresoch na 

základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej 

z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ 

dieťaťa v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri 

prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“ sa dieťa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič 

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

Pokiaľ dieťa prišlo do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy 

a odchádza s rodičom domov.  

e) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 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, v opačnom 

prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, bude chápaná ako nedbanie o riadne 

plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (neospravedlnenie a vynechávanie 

predprimárneho vzdelávania v zmysle § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z.) môže vyústiť do 

uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. 

z. o prídavku na dieťa a o zmene s doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov; v takomto prípade má riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 15 

zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci,v ktorej má dieťa trvalý pobyt, a úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny konkrétny prípad nedbania o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania, ktorý podľa § 12a ods. 1 písmeno a) zákona č. 600/2003 Z. z. 

uplatní inštitút osobitného príjemcu po dobu trvania troch mesiacov (predškoláci). 

f) V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa 

alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia 

(častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických 

opatrení zo strany detí, minimalizovanie premiešavania detí z triedy s ostatnými triedami, atď.). 

Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi 

nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú 

školu. 

g) V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne 

o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom 

identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

 

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede, alebo ak si dieťa vyžaduje 

celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo 



sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office). 

 

 

V Trebišove, 31.08.2021 


