
Základné pokyny pre rodičov od 2.9.2020 

 

 Prevádzka MŠ od 06:30 do 16:30 hod.  

 Príchod detí do MŠ bude v čase od 06:30 do 08:00 hod. Vyberanie detí v čase od 

15:00 hod. do 16:30 hod. 

 Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú 

v karanténe. 

 Do materskej školy môže sprevádzať dieťa len jeden zákonný zástupca. Do budovy 

vstupujú  osoby s rúškom. 

 Pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk dezinfekčným prostriedkom.  

 Deti si po príchode do  šatne  odložia rúško do skrinky. 

 Rodič zabezpečí pre svoje dieťa v skrinke náhradné, rezervné rúško.  

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

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch MŠ je potrebné minimalizovať na nevyhnutné minimum. 

 Učiteľka vykonáva  ranný filter a preventívne meranie teploty bezkontaktným 

teplomerom. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa 

nepreberie. 

 Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie 

(príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa 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).  

 Deti do materskej školy prichádzajú  a odchádzajú s osobou, ktoré s dieťaťom žijú v 

spoločnej domácnosti, alebo s inou splnomocnenou osobou. V prípade, ak bude touto 

osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.  

 Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu! 



 Dieťa pred vstupom do triedy si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom 

učiteľky materskej školy, v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk a vlastnými uterákmi. 

 Výmena uterákov 2 x týždenne. Vždy v pondelok doniesť čistý, v stredu zobrať 

domov vyprať, vo štvrtok doniesť čistý, v piatok zobrať domov vyprať.  

 Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom (v piatok). Rodič je 

povinný  vždy v pondelok doniesť čistú posteľnú bielizeň a pyžamo.  

 Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené  

do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca  bude kontaktovaný a bezodkladne 

vyzdvihne dieťa  z MŠ.  

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

zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy. 

 V prípade potvrdenia ochorenia u dieťaťa, MŠ postupuje podľa usmernenia miestne 

ho príslušného RUVZ. 

 

Podrobné pokyny k Organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v MŠ  pre  

školský rok 2020/2021 nájdete na stránke www.minedu.sk.  
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