
Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy 

Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) režim dňa, vrátane 

činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu upravuje prevádzkový poriadok. 

Prevádzkový poriadok každej materskej školy, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, musí obsahovať okrem iných 

povinných náležitostí aj: 

- pokyny pre návštevníkov, ktorými sú na potreby vypracovania prevádzkového poriadku aj zákonní 

zástupcovia detí a  

- plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií. 

Podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu schvaľuje 

príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu, je 

potrebné, formou dodatku k prevádzkovému poriadku, upraviť pokyny pre návštevníkov, ktorými sú na potreby 

vypracovania prevádzkového poriadku aj zákonní zástupcovia detí, ktorí sú na potreby ŠKOLSKÉHO 

SEMAFORU „cudzími osobami“. 

Pokyny pre návštevníkov je potrebné upraviť podľa znenia ŠKOLSKÉHO SEMAFORU aktualizovaného dňa 

29. 11. 2021 tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí ale aj zamestnancov materských škôl tak, aby 

materské školy zostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom 

rozsahu. 

Vzhľadom na špecifický charakter výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, vyplývajúci z vekových 

osobitostí detí predškolského veku, je potrebné zabezpečiť preberanie a odovzdávanie detí zákonných 

zástupcov, nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP.  

V záujme zabezpečenia plynulého preberania a odovzdávania detí zákonných zástupcov nespĺňajúcich žiadnu 

z podmienok OP sa materským školám odporúča riešiť ranné preberanie a popoludňajšieho odovzdávanie 

dieťaťa zákonných zástupcov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP v závislosti od podmienok 

konkrétnych materských škôl nasledujúcimi spôsobmi: 

1. požiadať rodičov detí spĺňajúcich niektorú z podmienok OP o pomoc pri vyzlečení/oblečení a preobutí detí 

rodičov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP a odovzdaní ich službu konajúcej učiteľke, 

2. zabezpečiť prítomnosť dvoch učiteliek (ak to aktuálne personálne podmienky umožňujú) na čas ranného 

príchodu detí tak, aby jedna učiteľka vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v danej triede a druhá 

učiteľka od vstupu do vnútorných priestorov materskej školy odviedla dieťa rodičov nespĺňajúcich žiadnu 

z podmienok OP do triedy, v ktorej je dieťa zaradené, 

3. zabezpečiť prítomnosť dvoch učiteliek (ak to aktuálne personálne podmienky umožňujú) na čas 

popoludňajšieho odchodu detí tak, aby jedna učiteľka vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v danej 

triede a druhá učiteľka ku vstupu do vnútorných priestorov materskej školy odviedla oblečené a preobuté 

dieťa rodičov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP, 

4. zabezpečiť prítomnosť inej zamestnankyne/iného zamestnanca1 materskej školy vo vstupnom priestore 

materskej školy (spravidla v šatni, vestibule, spoločnej chodbe atď. podľa miestnych podmienok) na čas 

ranného príchodu detí tak, aby od vstupu do vnútorných priestorov materskej školy odviedla/odviedol dieťa 

rodičov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP do triedy, v ktorej je dieťa zaradené (aby mu podľa potreby 

pomohla/pomohol s vyzlečením a preobutím), 

5. zabezpečiť prítomnosť inej zamestnankyne/iného zamestnanca materskej školy vo vstupnom priestore 

materskej školy (spravidla v šatni, vestibule, spoločnej chodbe atď. podľa miestnych podmienok) na čas 

popoludňajšieho odchodu detí tak, aby podľa potreby pomohla/pomohol dieťaťu rodičov nespĺňajúcich 

žiadnu z podmienok OP obliecť sa a preobuť sa a odviedla/odviedol dieťa ku vchodu do vnútorných 

priestorov materskej školy a tam ho odovzdala/odovzdal rodičovi. 

Ak nie je možné zabezpečiť prebranie a odovzdanie dieťaťa ani jedným spôsobom podľa bodu 1. – 5., riaditeľ 

materskej školy, vo výnimočnom prípade, zabezpečí preberanie a odovzdávanie detí tak, aby sa v spoločných 

priestoroch rodičia detí zdržiavali len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte (najviac 

2 rodičia). O takomto postupe riaditeľ materskej školy informuje zriaďovateľa. 

                                                           
1 Podľa § 7 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších 

predpisov, pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy... 
 

 


