
 

Dodatok č. 8, ktorým sa upravuje organizácia MŠ v čase od 1.9.2020 

na základe Manuálu pre Materské školy vydaného Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu 

 

v časti PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV 
Zákonný zástupca je povinný:  

 Dodržiavať pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky 
konkrétnej materskej školy na obdobie od 1.9.2020 do 11.9.2020, 
s možnosťou zmeny podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v materskej 
škole, meste, štáte. (Epidemiologický SEMAFÓR). 

 dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia  
 Predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zdravotný dotazník, 

Vyhlásenie zákonného zástupcu – a tento aj o po každom prerušení 
dochádzky v trvaní viac ako tri dni.  

 Nosiť v priestoroch MŠ rúško. 
 Zabezpečiť dieťaťu rezervné rúško do skrinky v šatni. 
 Rešpektovať zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z 

domáceho prostredia do materskej školy,  
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informovať 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.  

 
v časti PREVÁDZKA MŠ 

 Prevádzka MŠ je od 2.9.2020 od 6.30-17.00. 
 Skupiny detí sa neodporúča premiešavať. (Z dôvodu poklesu počtu detí, 

chorobnosti je možné realizovať zmeny od začiatku nového týždňa). 
 
v časti DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO MŠ 

 Rodičom sa odporúča naplánovať si príchod (od 6.30-7.45), ale aj odchod ( 
15.00-17.00) do/z MŠ s ohľadom na situáciu tak, aby sa 
zabránilo.zhromažďovaniu veľkého počtu osôb  v priestoroch MŠ, 

 Odporúča sa zabezpečiť, aby odovzdávanie a preberanie dieťaťa 
vykonávala jedna osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak je to 
súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov 

 Absolvovať meranie teploty bezdotykovým teplomerom, ranný filter. 
V prípade, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na pobyt v MŠ: 
telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, 
začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním 

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/


nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť 
uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, 
vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie 
kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), nechať si dieťa v domácom prostredí 
na pozorovanie, alebo kontaktovať lekára a dodržiavať usmernenia (podľa 
materiálu ranný filter)  

 Používať v priestoroch MŠ rúška, dezinfikovať si ruky. 
 V priestoroch šatne sa zdržať maximálne 10 minút. 
 Zabezpečiť pre dieťa rezervné rúško, ktoré bude uložené v skrinke 

v obale. 
 Z dôvodu dodržania pitného režimu uložiť do skrinky plastovú fľašu na 

vodu, ktorá má mať označenie menom dieťaťa- nie jednorazovú. 
 
v časti VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ 
STRAVOVANIE: 
Desiata: 

1.Smena (jedáleň) 8.30-9.00  Stonožky 
2.Smena (jedáleň) 9.00-9.30  Motýliky 
  (trieda)   9.00-9.30  Včielky, Lienky, Mravčeky 

Obed: 
1.Smena (jedáleň) 11.30-12.00 Stonožky 

(trieda)   11.30-12.00 Včielky, Lienky, Mravčeky 
2.Smena (jedáleň) 12.00-12.30 Motýliky 

 
Olovrant: 

1.Smena (jedáleň) 14.15-14.35 Motýliky 
2.Smena (jedáleň) 14.35-15.00 Stonožky  

(trieda)   14.35-15.00 Včielky, Lienky, Mravčeky  
 
ORGANIZÁCIA V UMYVÁRKE: 

 Na utieranie rúk sa používajú papierové utierky, 
 
Pobyt detí vonku 

 V čase mimoriadnych opatrení sa prevažná väčšina aktivít presúva do 
exteriéru- na školský dvor 

 


