
Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov 

 

Riaditeľka materskej školy týmto vydáva pokyn pre zákonných zástupcov  

na obdobie od 1.06.2020 do konca školského roka 2019/2020  

(na mesiace jún, júl, august 2020) v zmysle pokynu MŠ VV  a Š SR –  

 

„Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského 

roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)“ 

 

Zákonný zástupca sa zaväzuje: 

 

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri sprevádzaní 

dieťaťa do materskej školy, počas prítomnosti v priestoroch školy (meranie teploty, 

dezinfekcia rúk, dodržiavanie rozostupov a nezdržiavanie sa zbytočne v priestoroch 

školy,  

- dieťa odovzdá výhradne službu konajúcemu pedagogickému zamestnancovi (po 

zmeraní teploty, dezinfikovaní rúk a umytí rúk), na základe záveru ranného 

zdravotného filtra, 

- pri prvom nástupe do MŠ rodič predloží vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – príloha č. 2, 

vyhlásenie predkladá pri opakovanej neprítomnosti dlhšej ako tri dni, 

- rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho 

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom školy, 

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

príslušným regionálnym hygienikom, 

- zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa – príloha č. 6 

 

Opatrenia materskej školy 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,  

- v miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie,  

- priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové 

prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane, 

- osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do 

ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch 

kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia,  

- toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky 

sú uskladnené a nepoužívajú sa. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky. 

 

Zákonný zástupca rešpektuje:  

 

- prevádzku zariadenia od 7,00 hod. do 16,00 hod., 

- zaradenie detí do tried, 

- týždenne výmenu posteľného prádla, 

- možnosť donášať a preberať dieťa iba osobou žijúcou v spoločnej domácnosti, 

prípadne súrodencom starším ako 10 rokov. 

 

 

Ďakujeme za pochopenie riaditeľka materskej školy 


