
Materská škola  Bajkalská 31 08001 Prešov 

Pokyny riaditeľky MŠ Bajkalská 31, Prešov pre zákonných zástupcov detí k otvoreniu škôl a 

školských zariadení od 01.09.2020 až po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19 

 

Riaditeľka MŠ Bajkalská 31, Prešov vydáva pokyny v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR  

a pokynmi  mesta Prešov „ Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v 

materských školách pre školský rok 2020/2021“. 

 

Zákonný zástupca je povinný dodržiavať všetky nasledujúce pokyny riaditeľky materskej 

školy upravujúce podmienky MŠ Bajkalská 31, Prešov 

s účinnosťou od 01.09.2020 

Prevádzka materskej školy sa bude realizovať za dodržania určených hygienických, 

epidemiologických a bezpečnostných pravidiel. Organizácia a podmienky výchovy a 

vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 v období od 02.09.2020 do 

14.09.2020 sa riadi špeciálnym usmernením počas obdobia pri otvorení nového 

školského roka. 

Prevádzka MŠ: 

 Prevádzka MŠ bude od 6:30 hod. do 16:30 hod. Žiadame zákonných zástupcov, 

aby svoje deti vyzdvihli z MŠ do 16:20 hod. Od 16.30 hod. začína dezinfekcia všetkých 

priestorov MŠ. 

 MŠ má v prevádzke v školskom roku 2020/2021 sedem tried s počtom detí, ktorý 

upravuje školský zákon. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude 

dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými triedami.    

 Prevádzka MŠ Bajkalská 31, Prešov bude v novom školskom roku 2020/21  

od 2. septembra 2020  v inom režime z dôvodu zvýšených hygienických a bezpečnostných 

opatrení, ale aj  prebiehajúcich rekonštrukčných prác  v materskej škole.  

Výchovno-vzdelávací proces v plnej prevádzke bude realizovaný nasledovne:  

Pavilón A  

na prízemí:  

1. trieda (Slnečnice – email: slnecnice.msbajkalska@gmail.com) - príchod detí do MŠ cez terasu 

triedy zo školského dvora 

2. trieda (Lienky - email: lienky.msbajkalska@gmail.com)  -  od 02.09.2020 v herni  - bazénová 

časť MŠ - príchod detí do MŠ cez hlavný vchod - vestibul 
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  na poschodí: 

3. trieda (Mravčeky - email: mravceky.msbajkalska@gmail.com ) - príchod detí do MŠ cez hlavný 

vchod - vestibul MŠ.   

4. trieda (Včeličky - email: vcelicky.msbajkalska@gmail.com) - príchod detí do MŠ cez hlavný 

vchod - vestibul MŠ. 

 

Pavilón B : 

na prízemí: 

5.trieda (Kvetinky - email: kvetinky.msbajkalska@gmail.com ) - príchod detí do MŠ cez bočný 

vchod zo školského dvora 

6. trieda (Motýle - email: motyle.msbajkalska@gmail.com)  - príchod detí do MŠ cez hlavný 

vchod - vestibul MŠ.   

na poschodí: 

7. trieda (Slniečka - email: slniecka.msbajkalska@gmail.com)  - príchod do MŠ cez hlavný vchod 

- vestibul MŠ. 

Schádzanie detí a odovzdávanie detí: 

 Osoba  sprevádzajúca  dieťa  pred  nástupom  dieťaťa  podpíše vyhlásenie, v 

ktorom vyhlási, že dieťaťu nie  je nariadené karanténne opatrenie.  Ďalej podpíše 

prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. 

Tlačivá odovzdá zamestnancovi pred prvým nástupom do MŠ. Osoby mladšie ako 18 

rokov, nemôžu odovzdávať ráno deti do MŠ, nakoľko nie sú právne zodpovedné. Prevziať dieťa z 

MŠ môžu na základe podpísaného plnomocenstva zákonného zástupcu. 

 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri 

privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri 

odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 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. 

 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ 

SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej 

školy vo vnútorných priestoroch nesmie presiahnuť10 minút. 

 Zamestnanec školy vydezinfikuje postrekom topánky a ruky dieťaťa. 

 Dieťa si v šatni zloží rúško a odloží ho do mikroténového vrecka vo svojej skrinke, 

náhradné rúško nechá v šatníkovej skrinke. 
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 Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy nepohybuje. Ak aj napriek 

tomu je   nevyhnutný pohyb sprevádzajúcej osoby, pohybuje sa vždy v rúšku resp. v súlade 

s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

 Do vestibulu MŠ a tried cez terasy je povolený vstup po jednom, zákonný zástupca 

odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a 

na základe záveru ranného zdravotného filtra. 

 Každodenný ranný filter bude prísne posudzovaný a vyhodnocovaný pedagogickým 

zamestnancom, a preto žiadame rodičov, aby zvážili pri akejkoľvek neistote o zdravotnom stave 

dieťaťa dochádzku do MŠ ešte doma, aby sa predišlo konfliktom a problémom v MŠ. 

Zákonný zástupca dieťaťa informuje o zdravotnom stave dieťaťa pedagogického 

zamestnanca MŠ,  že ani jeden z uvedených príznakov sa u dieťaťa nevyskytol za 

posledných 24 hodín: 

telesná teplota 37 st. C a viac, 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 

 V prípade, ak pedagogický zamestnanec pri rannom filtri nezachytí žiadny príznak, a 

príznak sa u dieťaťa objaví počas dňa, bude o tom informovať zákonného zástupcu telefonicky, aby 

si bezodkladne vyzdvihol dieťa z MŠ. Dieťa do príchodu rodiča bude izolované v miestnosti na 

tento účel zriadenej.  Rodič sa následne  hlási s dieťaťom u svojho pediatra. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca 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. 

 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) nesmie vstúpiť do 

priestorov materskej školy. 
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4)  Organizácia predprimárneho vzdelávania : 

 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v 

exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ. 

 Pri pobyte deti v triede, v jednej skupine nemusia nosiť rúška, v interiéri MŠ áno, v  exteriéri 

materskej školy a na pobyte vonku nie. 

 Materská škola v čase pandémie neorganizuje žiadne spoločné akcie a iné hromadné 

podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade 

realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných 

osôb, nepracujúcich v materskej škole. 

 Nosiť z domu vlastné hračky nie je povolené. 

 Počas pobytu detí v materskej škole neodporúčame nosiť si vlastné fľaše s vodou z domu. 

Pitný režim bude zabezpečený klasickým spôsobom počas celého pobytu  detí  v MŠ. 

 Textilné uteráky, poháriky a zubné kefky nie sú povolené. Materská škola zabezpečí 

hygienické jednorazové utierky. Posteľné prádlo na odpočinok detí si zabezpečí každá rodina 

zvlášť. Výmena posteľného prádla bude týždenná. 

 Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie 

kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej 

škole. 

 Zvýšená pozornosť bude venovaná rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred 

stravovaním a po príchode zvonku.  

5) Prevádzka MŠ počas dokončenia rekonštrukcie hospodárskeho pavilónu a 

rekonštrukcie pavilónu A v školskom roku 2020/21: 

Prevádzka MŠ počas rekonštrukčných prác v pavilóne A  

 predpokladaný začiatok rekonštrukcie október 2020 – december 2020 

 ZŠ Bajkalská 29, Prešov – 6. trieda Motýliky  

 MŠ Bajkalská 31, Prešov – 1.- 7. trieda ( Slnečnice, Lienky, Mravčeky, Včeličky, Kvetinky, 
Slniečka) 

 

 

PaedDr. Renáta Gumanová 

r
i
a
d
i
t
e
ľ

k


