
POKYNY PRE RODIČOV 

  

• Do MŠ môžeme po karanténe prijať 60 detí    t.j.  otvoríme  4 triedy. 

• V skupinách môže byť spolu  najviac 15 detí. 

• Prevádzka materskej školy podľa usmernenie Ministerstva školstva  je  maximálne na deväť 

hodín denne.  MŠ KANIANKA  bude v prevádzke od 6,30 hod. –do 15,30 hod. 

• Umiestnenie  dieťaťa v materskej škole bude  podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí 

ministra. 

• Rodič  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).  

• Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po 

zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 

• Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky 

konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.  

• 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 nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z 

domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 

• Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

• Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 

• Sprevádzajúca osoba  zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky 

alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. Rúško bude podpísane menom 

dieťaťa. 

• 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.  

•  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. 

• 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 triedy. 

 

 


