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Pokyn riaditeľa školy 

 

k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch materskej školy od 1.6.2020
1
 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím číslo: 2020/12033:1-A2110 

s účinnosťou od 1. júna 2020 vydaného podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 umožnil 

zriaďovateľom rozhodnúť o obnovení prevádzky niektorých škôl a školských zariadení. Zriaďovateľ 

školy (Obec Koškovce) rozhodol o obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu dennou formou 

v priestoroch školy pre žiakov 1. – 5. ročníka, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho 

ročníka a materských škôl od 1. 6. 2020 a pokračovaniu vzdelávania žiakov 6. – 9. ročníka vo 

vzdelávacom procese dištančnou formou od 1. 6.2020. 

 

Riaditeľ školy vydáva k otvoreniu nasledovné pokyny 

 

Tieto pokyny platia primerane na prevádzku Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134, 

067 12  Koškovce. 

Dotknuté osoby:  

 zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, 

 dieťa; 

 zriaďovateľ;  

 zamestnanci Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134.  

 

I. Možnosti nástupu do školy detí materskej školy 

1. Zákonný zástupca dieťaťa má právo rozhodnúť o tom, či sa jeho dieťa bude od 1.6. 2020 

zúčastňovať výchovno-vzdelávacej činnosti v budove materskej školy alebo materskú školu nebude 

navštevovať. Toto rozhodnutie vyznačí v prieskume záujmu.  

2. Toto rozhodnutie zákonného zástupcu je záväzné a oficiálne. Pri akejkoľvek neskoršej zmene 

svojho rozhodnutia bude kontaktovať zákonný zástupca riaditeľa školy.  

 

II. Prevádzka v čase od 1. 6. do 30. 6. 2020  

1. Prevádzka materskej školy je v zmysle usmernenia ministerstva školstva z dňa 22. 5. 2020 

a vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti stanovená od 7,00 hod. do 16,00 hod. 

Pred týmto časom ani po ňom nemôže byť v budove materskej školy žiadne dieťa.  

2. Začiatok prevádzky bude usmerňovaný tak, aby sme predišli zástupom pri vchode do budovy. 

3. Vo vstupnej prvej chodbe budú maximálne dve deti, je nutné dodržiavať rozostupy. Každý musí 

mať rúško.   

 
                                                           
1
 Upravujúci podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach: 

prevádzky a vnútorného režimu  materskej školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.  
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III. Podmienky pre prijatie dieťaťa  

1. Zákonný zástupca 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, dezinfekcia 

rúk).  

2. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky 

konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.  

3. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až 

po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.  

4. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie).  

5. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok 

z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy, ktoré riaditeľ 

zakazuje.  

6. Zákonný zástupca 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 bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.  

7. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.  

8. Ak sa u dieťaťa prejaví v období od 1. 6. 2020 bežná choroba, postupuje zákonný zástupca tak 

ako doteraz v zmysle školského poriadku.  

 

IV. Príchod a odchod  

1. Riaditeľ školy zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími 

priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. 

2. Riaditeľ školy zabezpečí ranný filter žiakov – meranie teploty detí. V prípade zvýšenej teploty 

nad 37,2°C odchádza dieťa so zákonným zástupcom domov.  

3. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ.  

4. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších 

a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.  

5. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade 

s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania 

a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne. 

6. Asistentka si prevezme vždy iba jedno dieťa (v prípade súrodencov – obe), upozorní rodičov na 

podpis prílohy, zmeria teplotu, urobí ranný filter, ide dieťaťu umyť ruky a odovzdá dieťa učiteľke. 

7. Pri vyzdvihovaní detí z materskej školy bude zamestnancom školy zabezpečené odovzdávanie 

dieťaťa rodičovi, čakajúcemu pred budovou materskej školy, formou telefonického kontaktu na 

bežné čísla učiteliek.  
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8. V prípade, že sa u niektorého z detí alebo pedagógov potvrdí výskyt ochorenia COVID-19, 

uzavrie sa celá materská škôlka.  

 

V. Priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu  

1. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 

organizuje v exteriéri, v areáli MŠ, menej mimo neho. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej 

školy deti nemusia nosiť rúška. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na 

rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie 

vzdelávania v základnej škole. Zvýšenú pozornosť bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie 

hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Učiteľky budú dbať na to, 

aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy. 

2. Do konca školského roku MŠ neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky 

so školským rokom a iné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; 

v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných 

osôb nepracujúcich v škole.  

 

VI. Čistenie a upratovanie materskej školy  

1. Pred otvorením materskej školy riaditeľ zabezpečí dôkladné upratanie a dezinfekciu jej 

priestorov  školy vrátane školského ihriska.  

2. Riaditeľ školy zabezpečí: 

 bezdotykové teplomery, 

 dezinfekčný prostriedok pri vstupe do budovy, ako aj dostatok náplne,  

 tekuté mydlo z dávkovača, papierové utierky na utieranie rúk,  

 osobné ochranné pomôcky – rúška a ochranné štíty pre všetkých zamestnancov školy.  

3. V miestnostiach zabezpečia učiteľky časté a intenzívne vetranie.  

4. Upratovanie a dezinfekcia:  

 toaliet – 2x denne,  

 dotykových plôch napr. kľučky – 2 x denne,  

 dôkladné čistenie všetkých miestností – 2x denne. 

 

VII. Stravovanie  

1. Stravovanie sa realizuje v herni materskej školy.  

2. Všetko jedlo, vrátane polievky, príborov, šalátu a nápojov dodáva personál výdajne.  

3. Výdaj jedla sa musí uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy. 

4. Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. 

VIII. Zamestnanci  

1. Dňa 27. 5. sa uskutoční príprava všetkých zamestnancov na prevádzku. Na pracovnej porade 

budú riaditeľom školy oboznámení s týmto pokynom ku prevádzke, taktiež s možnosťami ďalšej 

realizácie ich pracovného pomeru.  

2. Na porade zamestnanci vyplnia dotazník (Zdravotný dotazník), v ktorom uvedú, či patria medzi 

rizikové skupiny (tehotné, nad 60 rokov, chronické choroby...).   
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3. Pre rizikové skupiny zamestnancov riaditeľ pridelí inú prácu – pokiaľ to povaha práce dovolí tak, 

že zamestnanec pokračuje v home office alebo bude mať náhradu mzdy 80%. Riaditeľ určí toto 

písomne aj vzhľadom na pracovné zmluvy zamestnancov a podľa aktuálnej situácie ich upraví.  

4. Pedagogický zamestnanec školy v zmysle usmernenia ÚVZ nosí na pracovisku ochranné rúško 

alebo ochranný štít v triede so svojou skupinou dobrovoľne a v spoločných priestoroch školy 

(chodby, toalety, zborovňa, kancelárie) povinne. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško či štít pri 

svojej práci povinne. Všetkým zamestnancom poskytne škola ochranné rúško alebo ochranný štít.  

5. Ostatné ochranné pomôcky – rukavice – sú povinné len pri práci s jedlom vo výdajni 

a pri dezinfekcii priestorov. Rukavicami a štítom, resp. rúškom sa povinne chráni aj zamestnanec 

poverený ranným filtrom žiakov.  

 

Všetky usmernenia, opatrenia a rozhodnutia vzhľadom na otvorenie prevádzky škôl sú 

zverejnené na stránke:  

www.minedu.sk  

http://www.uvzsr.sk/  

www. https://zskoskovce.edupage.org/ 

 

V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavného 

hygienika ÚVZ sa tento Pokyn bude meniť, o čom bude každý z dotknutých účastníkov 

informovaný.  

 

 

Koškovce 26.5.2020 

RNDr. František Bočky 

riaditeľ školy 

  

https://zskoskovce.edupage.org/
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VYHLÁSENIE 

Vyhlasujem, že dieťa ................................................................................................, bytom 

v ................................................................................................, neprejavuje príznaky akútneho 

ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti 

pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 

zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného mesiaca do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V ............................................... dňa .....................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
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Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu 

Vyhlasujem, že dieťa ............................................ bytom v ..........................................................  

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne 

opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa 

alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do 

priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19. 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), 

že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vyhlasujem, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov: 

- telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška 

- malátnosť, neprimeraná únava 

- začervenané, zapálené oči s výtokom 

- upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom 

- hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha) 

- bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch 

- suchý dusivý kašeľ 

- vlhký produktívny kašeľ 

- vracanie 

- náhla strata chuti a čuchu 

- riedka stolica niekoľkokrát denne 

- novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži 

- iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest 

 

Dňa 01.06.2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

Dňa 02.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 03.06.2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

Dňa 04.06.2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

 

aspi://module='ASPI'&link='355/2007%20Z.z.%252356'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Dňa 05.06 2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

Dňa 08.06.2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

Dňa 09.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 10.06.2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

Dňa 11.06.2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

Dňa 12.06.2020  meno a podpis zákonného zástupcu   

Dňa 15.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 16.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 17.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 18.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 19.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 22.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 23.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 24.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 25.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 26.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 29.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   

Dňa 30.06.2020  meno a  podpis zákonného zástupcu   
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Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

Meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia 

zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku 

súvisiacej s ochorením COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby 

pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov aj v súlade s §5, 

Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania. 

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 
37,5 °C, odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho 

nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov. 

Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa 

zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu 

ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú 

domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom 

a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce. 

V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia 

dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký. 

Dátum: ........................................... 
 podpis zamestnanca 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej 

epidémie koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19 a bude archivovaný podľa 

platných právnych predpisov GDPR. 
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NÁVRATKA - MŠ 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA (ďalej len „ZZ“) 

Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

Otec:  Matka:  

Telefón:  Telefón:  

týmto po dohode s riaditeľom Základnej školy s materskou školou v Koškovciach, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v škole, súhlasím, aby moje dieťa 

prichádzalo do materskej školy len v sprievode s dospelými osobami, ktoré s mojím dieťaťom 

žijú v spoločnej domácnosti a odchádzalo zo školy 

 len s dospelými osobami, ktoré s mojím dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti*, resp.: 

............................................................................................................................................ 

 s osobou, súrodenec, starší ako 10 rokov * 

............................................................................................................................................ 

Príchod do škôlky ráno: ................................................ hod. 

Odchod zo škôlky popoludní: ....................................... hod. 

 

Meno a priezvisko 

dieťaťa: 
 

Dátum narodenia:  

Bydlisko:  

*Nehodiace sa prečiarknite. 

.......................................................................................................................................... 

podpis zákonných zástupcov 

V ............................................................................  dňa ........................................ 
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Zákonný zástupca 

 predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – Vyhlásenie - dáva rodič 

na začiatku a potom, ak preruší dieťa na viac ako tri dni dochádzku, 

 zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to 

určené zamestnancom materskej školy, 

 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, dezinfekcia rúk), 

 dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej 

školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020, 

 odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi – asistentke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní 

teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra, 

 rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia 

do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy – zakázané, 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy, 

 bezodkladne nahlási karanténu, 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, 

 pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu 

o zdravotnom stave dieťaťa - Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre 

materskú školu - bude nalepená na skrinke dieťaťa a rodič každý deň len podpise, že za 

posledných 24 hodín sa nevyskytol žiaden z príznakov. 

 


