
Zelená fáza  

Zelená fáza nastáva v prípade, že:  

 v materskej škole  („ďalej len MŠ“)  nie je žiadne podozrivé dieťa, alebo zamestnanec;  

 v MŠ je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani 

jedno dieťa (zamestnanec nie je pozitívny).  

Dieťa či zamestnanca MŠ môže určiť ako podozrivého  miestny príslušný RÚVZ alebo všeobecný 

lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec MŠ oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným 

lekárom  MŠ že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade 

zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19. MŠ následne postupuje podľa nižšie 

uvedených krokov a čaká na prípadné pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému 

RÚVZ. 

MŠ má pre účely izolácie dieťaťa u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne 

iného prenosného ochorenia počas pobytu v MŠ vyčlenený priestor. Izolačná miestnosť  slúži aj 

na iné účely, ak je však do nej umiestnené dieťa s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného 

prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti dieťaťom je dôkladne vydezinfikovaná 

a vyvetraná.  

Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ  je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou MŠ a 

Vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba 

okrem zamestnanca MŠ, dieťaťa navštevujúceho MŠ. 

Na komunikáciu zákonných zástupcov s vedením MŠ budeme využívať dištančný spôsob 

komunikácie (telefonický, písomný, mailový a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len 

so súhlasom riaditeľky MŠ  za vyššie uvedených podmienok. S pedagogickými zamestnancami 

zákonný zástupcovia komunikujú na školskom dvore popoludní pri vyzdvihnutí dieťaťa z MŠ. 

Zamestnanci MŠ predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)  predkladajú písomné vyhlásenie o tom, 

že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie (poprípade PN vystavené príslušným lekárom). 

Povinnosti zákonného zástupcu 

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce 

dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o 

tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a 

dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

 



Organizácia predprimárneho vzdelávania 

MŠ Sekurisova nebude do odvolania organizovať žiadne kultúrne celoškolské podujatia (besiedky, 

divadelné a kultúrne podujatia). 

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa: 

Podozrivé dieťa nenavštevuje MŠ Sekurisova 10, 841 02 Bratislava  do usmernenia príslušným 

RÚVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), 

alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výchovno – vzdelávací 

proces  prebieha štandardným spôsobom.  

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, zákonný zástupca informuje MŠ, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. 

Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.  

 pozitívny, zákonný zástupca informuje MŠ. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ alebo všeobecný lekár. MŠ prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto 

materiálu.  

 V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný 

RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. MŠ sa ďalej riadi usmerneniami miestne 

príslušného RÚVZ.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca MŠ  

Zamestnanec MŠ nenavštevuje MŠ Sekurisova 10, 841 02 Bratislava do usmernenia príslušným 

RÚVZ, alebo všeobecným lekárom zamestnanca (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil 

lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným 

spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť 

štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-

PCR testu a výsledok je: 

- negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

zamestnanca do pracovného procesu.  

- pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto 

materiálu. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom 

kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy.  

- Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým 

pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby 

poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

 



- Pracovno-právne vzťahy: 

 Zamestnanci MŠ si plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.  
 

Pri podozrení na ochorenie Covid- 19 v prípade dieťaťa 

Ak niektorý zo zamestnancov MŠ zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená 

klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, 

zamestnávateľ môže: o sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 

1 Zákonníka práce) alebo o ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez 

náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) 

Zákonníka práce.  

 

Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec 

alebo nepedagogický zamestnanec) 

Zamestnanec MŠ odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho 

neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci 

na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do 

získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ 

/všeobecným lekárom.  

Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania, alebo usmernenia príslušným RÚVZ / 

všeobecným lekárom zamestnanec MŠ ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v 

súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v 

súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, 

zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu 

náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 

3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho 

testu, alebo usmernenia príslušným RÚVZ /všeobecným lekárom. Po negatívnom 

výsledku laboratórneho testovania zamestnanec MŠ ďalej pokračuje vo výkone pracovnej 

činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oranžová fáza 

 

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa 

na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého zamestnanca MŠ, či pri vyhlásení takejto fázy 

Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom 

pripraviť MŠ na pripadnú červenú fázu.  

 

V prípade potvrdeného dieťaťa:  

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného dieťaťa,  preruší sa  výchovno – vzdelávací 

proces v triede daného dieťaťa a vylúčia sa  z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. 

Dieťa ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, MŠ bude 

postupovať  podľa miestneho príslušného RÚVZ. V MŠ sa uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

Ak sa u niektorého z osôb vylúčených z výchovno – vzdelávacieho  procesu objavia počas 

doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár 

všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí 

ochorenie na COVID-19 u ďalšieho dieťaťa, MŠ postupuje podľa červenej fázy tohto 

dokumentu. 

 

V prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca  

Vylúči sa z výchovno – vzdelávacieho procesu osoba v úzkom kontakte daného 

zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne 

RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční 

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov  MŠ objavia počas doby zatvorenia 

MŠ príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti 

alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho 

zamestnanca, MŠ bude postupovať podľa červenej fázy tohto dokumentu.  

 

V prípade potvrdeného nepedagogického zamestnanca MŠ 

 Vylúči sa z výchovno - vzdelávacieho procesu osoba v úzkom kontakte daného 

zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola 

podľa miestne príslušného RÚVZ. V MŠ sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika.  

Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby prerušenia 

prevádzky MŠ príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u 

ďalšieho zamestnanca, MŠ postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu. V prípade 

potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo 

zamestnancom MŠ. 



Dieťa alebo zamestnanec sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej 

fázy tohto dokumentu.  

 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu: 

 Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia 

výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký 

umožňuje personálne zabezpečenie MŠ. 

Pracovno-právne vzťahy: 

 Zamestnanci MŠ si plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

 

Pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade dieťaťa: 

Pedagogický zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym dieťaťom (vykonával 

priamu prácu s deťmi v príslušnej triede, odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v 

uvedenom prípade ospravedlní neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca v MŠ a 

poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa 

§ 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku 

laboratórneho testu alebo usmernenia príslušným RÚVZ /všeobecným lekárom. Po 

negatívnom výsledku laboratórneho testovania alebo usmernením RÚVZ /všeobecným 

lekárom pedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade 

s pracovnou zmluvou. 

 

Pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade  zamestnanca MŠ  

Zamestnanec odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho 

neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci 

na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do 

získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ 

/všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania, alebo 

usmernenia príslušným RÚVZ /všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec ďalej 

pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie 

pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil 

„zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť 

zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci 

na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do 

získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia 

príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho 

testovania pedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v 

súlade s pracovnou zmluvou.  

Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ 

na pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 



podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku 

laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ /všeobecným lekárom. Po negatívnom 

výsledku laboratórneho testovania, alebo po usmernení RÚVZ /všeobecným lekárom 

pedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s 

pracovnou zmluvou. 

Ak sú výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec 

zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (home office) a patrí mu 

príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je 

riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na 

pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi prináleží 

príslušný plat.  

Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo 

subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú 

činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: 

- dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce alebo 

- ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka 

v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.  

 

 

Červená fáza 

 

Červená fáza Červená fáza nastáva pri dvoch a viac pri viacerých potvrdených pozitívnych 

prípadoch medzi deťmi, zamestnancami MŠ jedná sa o epidemický výskyt (priama 

súvislosť s pozitívnymi deťmi a zamestnancami). 

 

Nad rámec zelenej a oranžovej fázy: 

V prípade potvrdeného ochorenia u detí jednej triedy:  

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej detí jednej triedy sa preruší výchovno 

– vzdelávací proces v tejto triede a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. 

Deti postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, MŠ podľa miestne 

príslušného RÚVZ. V MŠ sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika.  

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených z výchovno – vzdelávacieho procesu objavia počas 

doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, 

prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje 

podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  

 

V prípade potvrdeného ochorenia u detí z rozličných tried: 

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac jednotlivých detí, preruší sa  výchovno – 

vzdelávací proces v triedach týchto detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčia sa  



z výchovno – vzdelávacieho  procesu ich úzke kontakty. MŠ postupuje podľa  usmernenia 

príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ. V MŠ sa uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika, ak sa u niektorého z osôb vylúčených 

zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa 

u neho potvrdí ochorenie prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej 

MŠ a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

 

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogického zamestnanca: 

Z výchovno - vzdelávacieho procesu sa vylúčia osoby v úzkom kontakte toho potvrdeného 

zamestnanca MŠ. Ak pozitívni pedagogickí zamestnanci sú v kontakte len s deťmi z jednej 

triedy, prerušuje sa výchovno – vzdelávací  proces  len u detí danej triedy. Zamestnanci 

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne 

príslušného RÚVZ. V MŠ sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika. V prípade ak pozitívni pedagogickí zamestnanci prichádzajú do 

kontaktu s deťmi z viacerých tried, prerušuje sa výchovno – vzdelávací  proces vo všetkých 

triedach ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej MŠ a 

zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola 

podľa miestne príslušného RÚVZ. V MŠ sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 

V prípade potvrdeného ochorenia nepedagogického zamestnanca MŠ 

Z výchovno – vzdelávacieho procesu sa vylúči osoba/y v úzkom kontakte daného 

zamestnanca. Zamestnanci MŠ ďalej sa postupujú podľa usmernenia príslušného 

všeobecného lekára, resp. RÚVZ, MŠ podľa alebo miestneho príslušného RÚVZ. V MŠ sa 

uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. Ak sa u 

niektorého z osôb vylúčených z výchovno – vzdelávacieho  procesu objavia počas doby 

vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa 

rovnakým spôsobom. 

 

 

Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva:  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 

pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava 

V, Senec, Pezinok a Malacky.  

 

 

 

 

 

 



Ranný filter 
 
Ak je vstupujúcemu dieťaťu do budovy  MŠ nameraná telesná teplota pri 1. meraní medzi 37-37,5 
stupeň Celzia, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri 2. meraní nameraná telesná 
teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude 
stále telesná teplota viac ako 37,2 stupňov Celzia, nebude mu umožnený vstup do budovy MŠ 
a účasť na vzdelávacom procese.  
 
Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy MŠ z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 
stupňov Celzia (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si 
bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, MŠ bezodkladne kontaktuje 
zákonného zástupcu, ktorý si dieťa bezodkladne z MŠ vyzdvihne!!! 
 V daný deň odchádza do domáceho prostredia.  
Zákonný zástupca 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 druhý deň opäť do MŠ, 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, zákonný 
zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré 
dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť 
dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do MŠ a pri 
nástupe predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti 
lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) 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. 
Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie 
je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah 
lekára.  
 

Ak je dieťa neprítomné v MŠ  z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni 
a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží 
Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.  
 
Lekár sa NIKDY nevyjadruje ku zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že 
dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje ku spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie. 
Pri nutnosti vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre 
prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti 
po telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich 
zdravotný stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota vyššia ako 
37,2 stupňov Celzia). 
 



 
Pod „iným príznakom ochorenia dýchacích ciest“ sa rozumie – 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. Možnosť použiť príznaky uvedené v materiáli: Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ. 

Ak MŠ navštevuje súrodenecká dvojica rôzne triedy a jedno z detí neprejde ranným zdravotným 
filtrom resp. bude počas dňa izolované, rovnaké podmienky izolácie neplatia aj pre druhé dieťa, 
žijúce s ním v spoločnej domácnosti, nakoľko posudzujeme vždy konkrétne dieťa osobitne. 
 
 

Uvedený dokument tvorí Dodatok č. 2 k školskému poriadku 2020/2021. 

Riaditeľka materskej školy oboznámi preukázateľným spôsobom s týmto Dodatkom č. 2  

k Školskému  poriadku 2020/2021: 

   a)   deti, zákonných zástupcov detí   

b) všetkých zamestnancov MŠ  
 

c) Radu školy pri MŠ  
 

 
 

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku 2020/2021 nadobúda účinnosť dňom 16.9. 2020.  

 
 
  
 
 

 

 

 

 


