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Úvodné ustanovenie
1. Materská škola, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina vydáva Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku
upravujúci podmienky materskej školy vo veci pokynov pre vstup cudzích osôb do priestorov
materskej školy v čase vyhláseného núdzového stavu.
2. Tento dodatok je vypracovaný na základe dokumentov:
a) Školský semafor v školskom roku 2021/2022 vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR aktualizovaný 26.11.2021 vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu z dôvodu
zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a obmedzenie slobody
pohybu a pobytu, na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva,
b) zverejnenia nového Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra
2021 s účinnosťou od 29.11.2021,
c) Usmernenia k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy vydaného Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR z 30.11.2021.
Článok 1
Vymedzenie pojmov
1. Za cudziu osobu sa, pre potreby tohto dodatku, považujú všetky osoby, ktoré nie sú
zamestnancami materskej školy.
2. Za cudziu osobu sú považovaní aj zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú materskú školu.
3. Cudzou osobou je tiež každý iný návštevník materskej školy.
Článok 2
Pokyny pre vstup do budovy – zákonní zástupcovia
1. Zákonní zástupcovia majú vstup do budovy materskej školy povolený v režime OTP – očkovaný,
testovaný, prekonaný.
2. Do materskej školy privedie dieťa iba jeden zákonný zástupca, ktorý sa zdržiava v šatni len
nevyhnutne potrebný čas na prezlečenie, prezutie a odovzdanie dieťaťa pedagogickému
zamestnancovi – max. 10 minút.
3. V šatni sa môžu súčasne zdržiavať dve rodiny (2 dospelí + 2 deti). To neplatí v triedach
Hviezdičky, Žabky a Včielky. Z dôvodu malých priestorov šatne sa tam môže zdržiavať len jedna
rodina (1 dospelý + 1 dieťa).
4. Počas celého pobytu v budove má zákonný zástupca prekryté horné dýchacie cesty.
5. Pri vstupe do budovy si zákonný zástupca dezinfikuje ruky.
6. Tieto pokyny platia rovnako aj pri popoludňajšom odovzdávaní detí zákonným zástupcom
pedagogickými zamestnancami.
Článok 3
Pokyny pre vstup do budovy – návštevníci
1. Všetky ostatné cudzie osoby, ktoré nie sú zákonnými zástupcami detí navštevujúcich materskú
školu, majú vstup do budovy materskej školy dovolený len v režime OP (očkovaný, prekonaný)
a len so súhlasom riaditeľky materskej školy.

2. Do príchodu riaditeľky materskej školy čakajú návštevníci vo vonkajšom priestore hlavného
vchodu.
3. Každá cudzia osoba – návštevník si pri príchode do budovy dezinfikuje ruky, obuje návleky na
obuv a vyplní tlačivo Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok k prevádzkovému poriadku upravuje iba tie opatrenia, ktoré sú nad rámec bežného
chodu materskej školy v čase vyhláseného núdzového stavu.
2. S dodatkom k prevádzkovému poriadku boli zákonní zástupcovia detí oboznámení
prostredníctvom webového sídla materskej školy, oznamom v šatni a oznamom na FB stránke
materskej školy v jednotlivých uzatvorených skupinách.
3. Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku materskej školy nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

V Snine 01. 12. 2021

Mgr. Kristína Varšová
riaditeľka MŠ

