
Organizácia a podmienky výchovy a 
vzdelávania materských škôl do konca 

školského roku 2019/2020  
  

Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia zriadovateľa MŠ bude 
prevádzka MŠ obnovená od     1. júna 2020 v súlade s aktuálnymi hygienicko-
epidemiologickými opatreniami.  Nástup detí je dobrovoľný t. j., rozhoduje o 

tom zákonný zástupca.  

Organizačné podmienky MŠ od 1. júna 2020: 

1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo 
po každom prerušení dochádzaky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri 
dni písomné vyhlásenie   https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-

skol/Pr%C3%ADloha%202.pdfo tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

2. Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a 
pokynmi RÚVZ. Deti prichádzajú a odchádzajú z MŠ len s osobami, ktoré s dieťaťom 
žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť 
starší ako 10 rokov. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ by 
nemal presiahnuť 10 min. 

3. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. 
Materská škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a 
vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.  

4. Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí každodenný ranný 
zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých 
osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 

5. Dieťa vstupuje do budovy s rúškom. Rúško si odloží do skrinky, aj rezervné rúško 
(pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Rúško označte menom dieťaťa. 
Dieťa si  nenosí hračky a predmety z domu do MŠ. 

6. Dieťa si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  



7. Dieťa nenosí rúško v interiérii a exteriérii MŠ. 

8. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina- maximálny počet 15 detí je zabezpečené 
časté a intenzívne vetranie. 

9. Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 
utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nebudú 
používať. Taktiež sa nebudú používať zubné kefky, zubné pasty a poháriky. Výmena 
posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom. 

10. Školské stravovanie bude prebiehať v školskej jedálni pri dodržiavaní 
hygienických pravidiel.  

11. 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. 

12. Materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie - rozlúčky s deťmi, besiedky a 
iné hromadné podujatia. 

Zákonný zástupca 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 
dieťaťa do materskejškoly a pri odchode dieťaťaz materskej školy (nosenie 
rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a označí ich menom dieťaťa. 

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 
konkrétnej materskej školy do konca školského roku 2019/2020.  

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 z MŠ vylúčené. 

 


