
DODATOK Č. 3 

KU ŠKOLSKÉMU PORIADKU 

 

1. Od 1.júla 2019 nastala zmena štatutára. Z tohto dôvodu nastáva zmena v článku III. : 

Riaditeľ školy: Mgr. Beáta Gelvanicsová 

 

2. Dňom 18.12.2017 sa zmenilo orientačné číslo v adrese školy: Galaktická 11. 

 

3. Od 1. septembra 2019 sa mení výška príspevku za celodennú stravu na sumu 1,45 €.  

Vzhľadom k zmene finančného limitu na stravu, ktorá činí 1,45€ a nezmenenej dotácii na 

stravu 1,20 € pre deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, bude sa za tieto 

deti doplácať za stravu 0,25 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Beáta Gelvanicsová 

                                                                                                   riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

Dodatok ku Školskému poriadku nadobúda účinnosť: 1. septembra 2019 

 



Materská škola Galaktická 11, 040 12 Košice 

Dodatok č.4 

Zmeny v prevádzkovom poriadku v čase krízovej situácie 

koronavírusu 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ rozhodol 

o znovuotvorení Materskej školy Galaktická 11, Košice od 1.6.2020. 

Organizácia výchovy a vzdelávania MŠ bude prebiehať za zmenených podmienok  v súlade 

s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami RÚVZ  až do ich odvolania. 

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ vykonal medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu MŠ ich 

dieťaťom. Od 1.6.2020 do MŠ budú umiestnené deti podľa kritérií určených v rozhodnutí MŠVVaŠ SR. 

Prevádzka MŠ:  

Materská škola Galaktická 11 je v prevádzke od 1.6.2020 v pracovných dňoch od 7:00 hod do 16:00 

hod.                                  

Maximálny počet detí v jednej skupine je 15 detí. 

Príchod detí do MŠ: 

 Deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, 

budú prichádzať do MŠ a odchádzať z MŠ len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej 

domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

 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). 

 Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní 

teploty a vykonaní ranného filtra. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19)  

učiteľka dieťa nepreberie. 

 Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní 

viac ako tri dni podpíše písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný 

zástupca bezodkladne informuje o tejto situácii príslušného vyučujúceho a riaditeľku MŠ.            

Za týchto podmienok bude dieťa z MŠ vylúčené. 

 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 zo školy vylúčené.  

 Dieťa nenosí hračky a iný materiálu alebo pomôcky  z domáceho prostredia do materskej 

školy. 

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. 

https://www.minedu.sk/7536-sk/dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/


 Pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom učiteľky 

v súlade s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ. 

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch 

materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania: 

 Deti budú rozdelené do skupín v maximálnom počte 15 detí. V skupinách môžu byť spolu aj 

deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. 

 Dobrovoľná účasť detí v MŠ resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, 

neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho 

programu. MŠ sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie 

kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole. 

 Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne 

pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk 

umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 

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

organizuje v exteriéri -  areáli MŠ. 

 MŠ do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, 

besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia. 

Personálne zabezpečenie prevádzky MŠ: 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, 

ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19. Pedagogickí 

zamestnanci majú odporúčané nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

 Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí 

zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19. 

Nepedagogickí zamestnanci pri výkone práce v interiéri a exteriéri nosia rúško alebo 

ochranný štít. 

 V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí 

túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave, ktorý vyplní každý zamestnanec pred 

návratom do zamestnania. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí: 

 Vo vstupných priestoroch je zabezpečená dezinfekcia rúk. 

 Na toaletách sú  mydlá s dávkovačom a jednorazové papierové utierky na osušenie rúk. 

 Pravidelné a zvýšené dezinfikovanie hračiek, priestorov, dotykových plôch (skrinky, kľučky...). 

 Dennú dezinfekcia hrových prvkov v exteriéri (lavičky, šmýkačky...) 

 Pieskoviská sú čistené, 

 prekopávané, prehrabávané a polievané 1x týždenne pitnou vodou 

 Posteľné prádlo sa perie 1x týždenne 



 Na dezinfekciu sa používajú virucidné dezinfekčné prostriedky, resp. dezinfekčné prostriedky  

s obsahom alkoholu minimálne 60% 

 V miestnosti, kde sa zdržiava skupina časté a intenzívne vetranie. 

 Pravidelná výmena posteľnej bielizne bežným spôsobom. 

 Dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami (aspoň 1meter). 

 Správnou organizáciou zabezpečené, aby sa skupiny detí nestretávali, nepremiešavali. 

 

 

 

 

 

 

    Dodatok ku školskému poriadku  nadobúda účinnosť  dňa 1.6.2020 

 

 

 

 Dňa 1.6.2020                                                                             Mgr. Beáta Gelvanicsová 

                                                                                                     riaditeľka  materskej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Galaktická 11, 040 12 Košice 

Dodatok ku školskému poriadku č.5 

 

Prevádzkový poriadok a vnútorný režim materskej školy  

v školskom  roku 2020/2021   

 
Dokument  stanovuje základné prevádzkové podmienky materskej školy  po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 
Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec)               
od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších 
predpisov.  

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj 

ako“ UVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií.    

V prípade potreby  budú  po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj ako 

„RÚVZ“) upravené organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami. 

 

 

Prevádzka MŠ:  

Materská škola Galaktická 11 je v prevádzke od 2.9.2020 od 6:30 hod do 16:30 hod.    

v pracovných dňoch. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v jednotlivých triedach,  rušia sa triedy, v ktorých 
dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy). 

 

Zákonný zástupca dieťaťa: 

 
 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 v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného 
zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy         
na obdobie školského roku 2020/2021.  

 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.  
 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 3 alebo 

po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá 
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).  

 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho 
prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.  

 V prípade, že u dieťa 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 zo školy vylúčené.  

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. 

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch 

materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko– 

epidemiologickými nariadeniami. 

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania: 
 

 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 
organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok 
materskej školy.  

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.  
 Zvýšená pozornosť je venovaná rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne 

pred stravovaním a po príchode zvonku. Deti sú vedené k  osvojeniu návyku umývať si ruky 
efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.  

 Zabezpečia sa ucelené kolektívy detí v triedach a zrušia sa triedy, v ktorých dochádza             
ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy). 

 Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou 
premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.  

 Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi 
pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.  

 
Stravovanie  
 

 Stravovanie je v miestnosti, kde sa trieda zdržuje počas dňa.  
 Obmedzenia času pri vydávaní stravy, ktoré sú platné v bežnej prevádzke nie je potrebné 

dodržiavať vzhľadom na komplikovanejší výdaj stravy počas tohto režimu.  
 Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory.  
 Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické 

pravidlá.  
 Výdaj jedla sa uskutočňuje do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho 

znehodnoteniu.  

 

Odpočinok detí 
 Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom.  

 Materská škola zabezpečí  dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami.  
 Výmena posteľnej bielizne sa realizuje 1x do týždňa bežným spôsobom.  

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí – opatrenia v rámci prevencie 

nákazy COVID-19 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na 
princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  
Rúško je opatrenie na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí 
aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup je opatrenie 



smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách 
študentom a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový interval namiesto 
čakania v radoch. Ruky sú opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na 
sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov             
s frekventovaným dotykom.  
 

Opatrenia: 
 

 Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok 
nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy. 

 Počas cesty do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami 
ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a 
vnútorných priestoroch materskej školy je obmedzený na nevyhnutné minimum. Dieťa môže 
sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.  

 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku 
resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za 
účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.  

 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri 
vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.  

 Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného 
filtra.  

 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej 
teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča. 

 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa 
nepreberie. 

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie 
(príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac 
ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).  

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky 
alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.  

 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo 
zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými 
nariadeniami.  

  Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne 
opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.  

 Pedagogický zamestnanec  má odporučené rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-
vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to 
ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.  

 Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri sa nasadia rúška aj deťom. 
 V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.  
 Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky        

v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.  
 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých 

vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, 
zábradlí a ich okolia.  

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky                    
a vzduchové sušiče rúk.  

 Nepoužívajú sa  klimatizačné zariadenia a ventilátory.  



 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania          
a  o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov             
a predmetov.  

 Zabezpečené sú  smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 
zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša). 

 Materská škola má vyčlenenú miestnosť na bezprostrednú izoláciu. 
 

 
 
Pri podozrení na ochorenie COVID-19  
 

 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), ako aj inej infekčnej choroby nesmie 
vstúpiť do priestorov materskej školy.  

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si 
bezodkladne nasadí rúško, je  umiestnené  do samostatnej miestnosti  a kontaktuje sa 
zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.  

 Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú 
školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.  

 V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy 
dokumentu Manuál ministerstva k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania 
v materských školách pre školský rok 2020/2021.  

 
 
 
 
 

    Dodatok ku školskému poriadku  nadobúda účinnosť  dňa 1.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
     Dňa 31.8.2020                                                                                                     Mgr. Beáta Gelvanicsová               
                                                                                                                                   riaditeľka materskej školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materská škola Galaktická 11, 040 12 Košice 

Dodatok ku školskému poriadku č.6 

 

Článok III. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy 

 

Na základe manuálu MŠVVaŠ SR zo dňa 11.10.2020 v čase trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 dochádza k zmene v článku III. Prevádzka a vnútorný  režim materskej 

školy. Zmena v článku III. sa týka povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa  pri prerušení 

dochádzky dieťaťa do MŠ: 

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa  do materskej školy                   

v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá  

písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 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.    

 

 

 

 

 

 

 

    Dodatok ku školskému poriadku  nadobúda účinnosť  dňa 12.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Mgr. Beáta Gelvanicsová               

                                                                                                          riaditeľ 
 

 

 


