
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania do konca 
školského roka 2019/2020. 

 
Pozor  Zmena prevádzkových hodín – materská škola 
bude od 01.06.2020 otvorená od 6.30 hod. do 16.30 hod. 
Dieťa odhlásiť zo stravy bude možné do 7.00 hod., alebo 
deň predtým. 
 

Dochádzka detí do materskej školy  

• Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 7.50 hod. a prevezme ho 

spravidla najskôr po 14.30 hod., ak sa s pedagogickým zamestnancom nedohodne inak.  

• V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho 

príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. 

• Neprítomnosť dieťaťa a zároveň odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť  pedagogickým 

zamestnancom deň vopred, alebo telefonicky do 7.00 hod. na telefónnom čísle 044/5541554. 

• 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).  

• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 

materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.  

• Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty 

a na základe záveru ranného zdravotného filtra.  

• 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.  

• Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho 

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.  



• V prípade, že u dieťaťa 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. 

• Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa . 

 

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 

• 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 vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 

minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku 

resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za 

účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne. 

• Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. Tá si 

zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, 

tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.  

• Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, 

ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do 

budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie 

(nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.  

• 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. 



• Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb 

tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.  

Pri podozrení na 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) nesmie 

vstúpiť do priestorov materskej školy.  

• Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje 

príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

• 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 potvrdenia ochorenia 

Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. Všetky 

ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú 

odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so materskou školou ich bude realizovať podľa 

svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí 

obvyklým spôsobom. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky 

materských škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických 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. 

 

Ospravedlňujeme sa všetkým mamičkám na materskej dovolenke, ale pri zníženom 

počte detí na triedach sa nám nepodarilo umiestniť aj ich detičky. Do materskej školy 

sme vzali deti podľa pokynov ministerstva školstva a umiestnili sme  deti zdravotníkov, 

hasičov, policajtov, vojakov, pedagógov, a zamestnaných rodičov. Ďakujeme za 

pochopenie. 


