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Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o 

organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl do 

konca školského roku 2019/2020 

 

 

Privádzanie detí do MŠ:  

- Vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých EP, organizácia na každom bude upravená  

individuálne. Informácie o upravenej organizácii budú zverejnené na webových 

stránkach jednotlivých pracovísk.  

- Pri každom vstupe bude umiestnená dezinfekcia na ruky v rozprašovači. Je povinnosťou 

zákonného zástupcu, aby sebe a dieťaťu dezinfikoval ruky pred vstupom do vnútorných 

priestorov. Zákonný zástupca dieťa v šatni prezlečie a odvedie pedagogickému 

zamestnancovi do triedy. Učiteľka môže vykonať zdravotný filter aj s meraním teploty. 

Dieťa si za sprievodu pedagogického zamestnanca  pôjde umyť ruky. 

- V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19 ) pedagogický zamestnanec 

dieťa nepreberie. 

 

S cieľom ochrany pred šírením ochorenia Covid – 19 boli prijaté nasledovné opatrenia: 

- 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 – dodržiavať  

povinnosť nosenia rúšok u seba aj dieťaťa pri vstupe do priestorov materskej 

školy, povinnosť dodržiavať odstupy a povinnosť dezinfekcie rúk u seba 

a dieťaťa pri vstupe do priestoru materskej školy,   

  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 zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek iného materiálu z domáceho 

prostredia,  

 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 
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a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 

podmienok je dieťa zo školy vylúčené, 

 pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami 

ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Odporúčame, aby sa rodičia zdržiavali v areály MŠ 

minimálne, 

 zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. 

 

 

 

 

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. 

Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky 

materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020, v opačnom prípade môže 

riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie. 

 

 

 

 

 

 


