
Pokyny upravujúce podmienky materskej školy  
od 15. 06. 2020 

 
Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR a ÚVZ SR s účinnosťou od 15. 
06. 2020 a v spolupráci so zriaďovateľom bude sa prevádzka materskej 
školy Ulica 1.mája 1227 riadiť  podľa nižšie uvedených pokynov: 
 
1. Prevádzka MŠ bude v čase od 7.00 hod.  do 16.00 hod. Ruší sa zberná 

trieda. 
2. Rodič privedie dieťa do MŠ od 7.00 hod. najneskôr do 8.15 h. 
3. Je potrebné, aby rodič v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ alebo po 

každom prerušení   dochádzky v trvaní viac ako tri dni podpísal 
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky  prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré je na 
stiahnutie TU. Rodič sa týmto vyhlásením preukáže učiteľke, ktorá 
preberá dieťa. 

4. 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).  

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

6. V triedach a na školskom dvore budú deti bez rúšok.  
7. Zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa malo v skrinke náhradné rúško. 
8. Do priestorov šatne vstúpi maximálne 1 dieťa s doprovodom, ostatní 

čakajú vo vonkajších priestoroch s dodržaním odstupu. 
9. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej 

školy vo vonkajších a  vnútorných priestoroch materskej školy  
minimalizovať na nevyhnutné minimum. 

10. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách, ktoré sú 
zverejnené v sekcii oznamy. ( platné od 15. 06. 2020) 

11. Do MŠ je zakázané nosiť hračky a iné predmety. 
12. Posteľné prádlo sa bude meniť 1x týždenne.  
13. Každý deň bude zabezpečená dezinfekcia v triedach a toaletách.  

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-%2029.5.2020.pdf


14. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie 
karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným 
regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude dieťa zo školy 
vylúčené.  

 
 


