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Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

a zamestnancov MŠ. 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  : 

➢ Riaditeľ MŠ po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, 

aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia 

COVID –19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s 

osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V 

prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 

10 rokov. 

➢ Zmena prevádzky materskej školy počas mimoriadnej 

situácie  podľa usmernení maximálne 9 hodín denne:  6,30 hod. 

– 15,30 hod. 

➢ Zabezpečiť každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie 

teploty povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom 

pri vstupe do materskej školy, denné zapísanie do tabuľky. 

➢ 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 pri vstupe), dezinfekcia 

rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným 

prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na 

ochorenie (nielen na COVID –19) dieťa nepreberie. 
➢  do šatne vstupujú maximálne dvaja rodičia s dieťaťom 

v nevyhnutnom prípade. Pokiaľ dieťa zvládne vstup do MŠ 

samé odovzdá rodič dieťa po odmeraní teploty poverenému 

zamestnancovi. 

➢ Zákonný zástupca 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. 

➢ Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a 

iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do 

materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 
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➢ 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 zo školy vylúčené. 

➢ Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy 

podpisuje denne Prehlásenie zákonného zástupcu o 

zdravotnom stave dieťaťa. 

➢ 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. 

➢ Dodržiavať minimalizovanie zhromažďovania osôb pred 

materskou školou. Prevziať dieťa a opustiť priestory MŠ. Čas 

prevzatia detí v popoludňajších hodinách 14,30 hod. – 15,30 

hod. Rodičia, ktorých deti boli na mesiac jún doplnené podľa 

kritérií zriaďovateľa podľa voľných kapacít na mesiac jún si 

preberajú deti popoludní od 14,30 – 15,00hod. V mesiaci júl -

1.7.2020- 17.7.2020 budú deti prijaté podľa určených kritérií. 

➢ Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom 

sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými 

nariadeniami. 
➢ Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia 

nosiť rúška 
➢ 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. V prípade, že má 
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dieťa alergickú nádchu a kašel, prinesie rodič potvrdenie 

z alergologickej ambulancie, kde mu bola alergia 

diagnostikovaná. 

➢ KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ V KRÍZOVOM OBDOBÍ 
Prijať dieťa do materskej škole prednostne podľa poradia 

kritérií určených v rozhodnutí ministra: 

Kategória A – deti zdravotníkov, záchranárov, hasičov,     

príslušníkov policajného zboru, príslušníkov ozbrojených 

síl, pedagogických a odborných zamestnancov škôl 

a školských zariadení. 

Kategória B – deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na 

pracovisku  

Kategória C – deti, ktoré od 1.septembra 2020 začnú plniť 

povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole. 

Kritériá zriaďovateľa: 

➢ Deti, ktorých  obidvaja  rodičia sú zamestnaní. 

➢ Podľa kapacitných a personálnych možností MŠ (možnosť 

doplniť deti, kde matka je na MD len v mesiaci jún). 

➢ Do 1.7.2020 – 17.7.2020 len deti zamestnaných rodičov 

s predložením dokladu od zamestnávateľa, kde pracujú na 

pracovisku. 

PRIHLÁSENIE DETÍ DO MŠ JE DOBROVOĽNÉ 

S DODRŽANÍM URČENÝCH KRITÉRIÍ 

 

 


