
Usmernenie pre rodičov detí navštevujúcich MŠ v Slovinkách v čase od 01.06. do 

07.08.2020  

 

vychádzajúce z Pokynu riaditeľky Materskej školy v Slovinkách č. 1/2020, 

ktorým sa upravujú podmienky Materskej školy v Slovinkách na obdobie 

do konca školského roka 2019/2020 počas mimoriadnej situácie súvisiacej 

s predchádzaním šírenia nákazy COVID-19 
 

1. Po vykonanom prieskume medzi rodičmi o záujem návštevy Materskej školy ich dieťaťa 

budú deti rozdelené  do dvoch skupín, v ktorých bude maximálne 15 detí. Pri poklese počtu detí 

v skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli 

prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede. 

 

2. Do MŠ budú umiestnené prednostne deti podľa kritérií určených v rozhodnutí ministra 

školstva, teda deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov 

hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, pedagogických zamestnancov 

a zamestnaných rodičov. MŠ môžu navštevovať len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

 

3.  Prevádzka MŠ bude zabezpečená so začiatkom od 06,30 hod. do ukončenia prevádzky 

o 15,30 hod. Rodičia budú prinášať a odnášať deti z MŠ v 15 minútových intervaloch, 

ráno v čase od 06,30 do 08,00 hod. a popoludní v čase od 14,00 do 15,30 hod. tak, aby sa 

eliminovalo stretávanie sa rodičov v spoločných priestoroch chodieb a šatní. Pevný čas 

príchodu a odchodu dieťaťa do MŠ je určený po dohode riaditeľky MŠ s rodičom. 

 

4. Deti do MŠ môžu prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej 

domácnosti, ak je touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

 

5. Pri vstupe do MŠ sa bude vykonávať povereným zamestnancom každodenný ranný 

zdravotný filter, ranné meranie teploty detí z každej triedy bezdotykovým teplomerom. 

V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) zamestnanec dieťa nepreberie. 
 

6. Poverený zamestnanec školy zabezpečí organizáciu príchodu detí so sprevádzajúcou osobou 

tak, aby sa eliminovalo stretávanie väčšieho počtu osôb v priestoroch MŠ a miešaniu skupín 

v šatni. 

 

7. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho 

skrinky v šatni. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom v súlade s aktuálnymi  hygienicko- 

epidemiologickými nariadeniami pod dohľadom zamestnanca MŠ. 

 

8. Do konca školského roku sa nebudú organizovať žiadne spoločné akcie (rozlúčky, 

besiedky) a hromadné podujatia, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho množstva osôb. 

V nevyhnutných prípadoch sa bude podujatie realizovať len na úrovni skupiny a bez 

prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb nepracujúcich v MŠ. 

 

9. Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať bežným spôsobom 1x do týždňa. 

 

Zodpovednosť zákonného zástupcu 

 

1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu vo vstupnom a šatňovom priestore a pri odvádzaní 

dieťaťa z MŠ (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 



2. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať pokyny riaditeľky MŠ, ktoré upravujú podmienky 

na obdobie do konca školského roku 2019/2020. 

 

3. Zákonný zástupca odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po 

zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 

 

4. Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako  

tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (vyhlásenie 

dostane rodič pri príchode dieťaťa do MŠ od triednej učiteľky) 

 

5. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať zákaz nosenia hračiek a iného materiálu, alebo 

pomôcok z domáceho prostredia do MŠ. 

 

6. Zákonný zástupca je povinný okamžite oznámiť riaditeľke MŠ výnimku z karantény, 

pri návrate člena rodiny, alebo príbuzného zo zahraničia. 

 

7. V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca a riaditeľku MŠ. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z MŠ.  

 

8. Zákonný zástupca  pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. (rodič ho dostane pri príchode dieťaťa do MŠ od 

triednej učiteľky) 

 

9. Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch MŠ nesmie byť dlhší ako 10 minút. S dieťaťom vstupuje do budovy MŠ len 1 

osoba. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade 

s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

 

Postup pri podozrení na COVID-19 

  

1. Do MŠ nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli 

zodpovedať známym príznakom COVID-19:  

a) zvýšená telesná teplota,  

b) kašeľ,  

c) zvracanie,  

d) kožná vyrážka,  

e) hnačky,  

f) náhla strata chuti a čuchu,  

g) iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest. 

 

2. Ak dieťa v priebehu dňa bude vykazovať niektorý možný príznak COVID-19, bude 

umiestnené do samostatnej miestnosti a zodpovedný zamestnanec bude kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú z MŠ.  

 

 

 

V Slovinkách, 25.05.2020                                        riaditeľka MŠ: Mgr. Lučanská Eva 


