
MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy 

od 01.06.2020 do konca školského roku 2019/2020 

Pred otvorením prevádzky od 25.05.2020 do 29.05.2020:

• Riaditeľka  materskej  školy  v  spolupráci  so  zriaďovateľom  zabezpečí  dostatok

dezinfekčných  prostriedkov,  potrebných  pre  zabezpečenie  stanovených  hygienicko-

epidemiologických  podmienok  vo  všetkých  priestoroch  materskej  školy  a  v  exteriéri

materskej školy.

Zabezpečenie:

• dezinfekcia určená na povrchy predmetov a podlahy,

• dezinfekcia určená na ruky,

• dezinfekčné mydlá,

• rukavice, rúška,

• bezdotykový teplomer,

• papierové utierky na ruky.

• Nepedagogický zamestnanec prevedie dôkladného čistenia priestorov materskej školy,

dezinfekcie priestorov a hračiek pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli

prevencii  nákazy  COVID-19,  ktoré  sa  za  bežných  okolností,  podľa  §  2  ods.  6  vyhlášky

Ministerstva  školstva  Slovenskej  republiky  č.  306/2008  Z.  z.  o  materskej  škole  v  znení

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., vykonáva cez letné

prázdniny  počas  prerušenia  prevádzky  materskej  školy  najmenej  na  tri  týždne  (viď

Prevádzkový poriadok MŠ).

Riaditeľka MŠ pripraví:

• Dotazník pre zamestnancov (príloha č. 1).

• Vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č. 2).

• Prehlásenie  zákonného  zástupcu  o  zdravotnom  stave  dieťaťa  pre  materskú  školu

(príloha č.3).



• Denné záznamy o meraní teploty dieťaťa (príloha č. 4).

• Informačné letáky pre rodičov (príloha č. 5).

• Prieskum - záujem o návštevu materskej školy (príloha č. 6).

Asistentka učiteľa zabezpečí:

• medzi rodičmi (v mieste bydliska) urobí prieskum záujmu o návštevu materskej školy

ich dieťaťom/deťmi (príloha č. 6),

• rozdá  rodičom  informačné  letáky  k  organizácií  materskej  školy  a  k  zabezpečeniu

podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí (príloha č. 5).

A) PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY 

Prevádzka materskej školy od 01.06.2020 do 30.06.2020 bude v čase 7:00 – 16.00 hod.

 Maximálny počet detí v triede – 15 detí

-  rozhodujúcim kritériom bude  uprednostenie  detí  pracujúcich  rodičov  a  vek  dieťaťa,  t.j.

uprednostnené budú deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky –

predškoláci

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o

zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1). 

Dochádzka dieťaťa do materskej školy

• Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod. a

preberá si ho od 15.00 do 16.00 hod. Ak rodič privedie dieťa po 8.00 hod. bez predošlého

oznámenia, učiteľka dieťa neprevezme z dôvodu hlásenia stravy do 8.00 hod. V čase od 7.00

hod. do 16.00 hod. je budova MŠ uzamknutá vzhľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia  detí.   Za  uzamykanie  budovy  v  tomto  čase  zodpovedá  poverený  prevádzkový

zamestnanec.

• S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 deti do materskej

školy  prichádzajú  a  odchádzajú  len  s  osobami,  ktoré  s  dieťaťom  žijú  v  spoločnej

domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 15 rokov. 



• Rodičia  alebo  rodinný  príslušník  majú  prístup  len  do  vstupnej  chodby  a  šatne  v  

priestoroch školy;

• Rodičia a rodinný príslušník si hneď pri vstupe do budovy vydenzifikuje ruky pri  

bezkontaktnom dezinfekčnom prístroji umiestnenom pri vstupe do budovy

- pedagogický zamestnanec  prevezme ráno dieťa vo vstupnej chodbe po odmeraní teploty

dieťaťa, prevedení ranného filtra a podpise prehlásenia zákonného zástupcu (príloha č.3),

-  v  prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19)  pedagogický zamestnanec

dieťa nepreberie, 

- rodič 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 (príloha č. 2); 

- pedagogický zamestnanec odovzdáva dieťa rodičovi vo vstupnej chodbe 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. 

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného poriadku 

• Po  prevedení  ranného  filtra  a  meraní  teploty  pedagogický  príp.  nepedagogický

zamestnanec dbá o prezlečenie a prezutie dieťaťa.

• Teplota je deťom meraná ráno hneď pri príchode a  1x v priebehu dňa cca okolo

11.00 hod do 11.30 hod. (záznamový hárok o meraní teploty – príloha č. 4)

• Následne sa s dieťaťom vykoná dezinfekcia rúk – umývaním.

• Deti si po umytí utierajú ruky len do papierových utierok.

• Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú!  

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

• V  priebehu  celého  dňa  pedagogický  zamestnanec  dbá  na  dôsledné  a  pravidelné

umývanie rúk detí.

• V priebehu dňa je prevádzaná aj dezinfekcia rúk postrekom dezinfekčným spejom.

• Nepedagogický  zamestnanec  postrekom  dezinfekčným  prostriedkom  v  priebehu

celého dňa dezinfikuje plochy pri striedaní sa činností (napr. pri odchode detí z triedy – stoly,

stoličky, ... do jedálne – stoly, stoličky, umývarku po odchode detí, ...).



• V  miestnosti,  kde  sa  zdržuje  skupina,  je  zamestnancami  zabezpečené  časté  a

intenzívne vetranie. 

• Organizácia v jedálni – stoly sú uložené v dostatočných vzdialenostiach. Deti stolujú

a je im podávaná strava obvyklým spôsobom. 

• Pitný režim detí  počas celého dňa je zabezpečený nepedagogickým pracovníkom s

odbornou  spôsobilosťou  na  manipuláciu  s  potravinami  -  balenou  pitnou  vodou,  ktorá  sa

podáva deťom v jednorázových plastových pohároch. Poháre sa vyhadzujú do koša.

• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre

deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.

• Materská škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie!

• Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu

naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského

vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na

rozvíjanie  a  upevňovanie  kľúčových  kompetencií  detí  potrebných  pre  úspešné  zvládnutie

vzdelávania v základnej škole.

• Zvýšenú  pozornosť  je  potrebné  venovať  rozvíjaniu  a  upevňovanie  hygienických

návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti

osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

• Odpočinok  detí materská  škola  zabezpečí  dostatočnými  vzdialenosťami  medzi

lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter.

Personálne zabezpečenie prevádzky materskej školy 

• Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú  pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria

do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.

• Ostatné  činnosti  v  materskej  škole  (stravovanie,  upratovanie)  zabezpečí

nepedagogický  zamestnanec,  ktorý  nepatrí  do  rizikovej  skupiny  z  hľadiska  ohrozenia

ochorením COVID19.

• Pri prvom nástupe do práce  všetci zamestnanci materskej školy  vyplnia dotazník o

zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1). 



B) ZABEZPEČENIE PODMIENOK NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA DETÍ

Opatrenia MŠ 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 5 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.

• Minimalizovať zhromažďovania osôb pred materskou školou – dôsledné upozornenie

pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami.

• Nepedagogický  zamestnanec  školy  nosí  rúško  alebo  ochranný  štít.  Pedagogický

zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú

odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v

ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

Nepedagogický zamestnanec:

• 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. 

• Zabezpečiť  smetné  koše  tak,  aby  nebol  nutný  fyzický  kontakt  rúk  s  košom  pri

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.). Vynášanie smetných

košov 3x denne.

• Nepedagogický  zamestnanec  svojim  podpisom  (viď  tabuľka)  potvrdzuje,  že  bol

informovaný  a  poučený o sprísnených podmienkach  upratovania  a  o  potrebe  priebežného

čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 



Opatrenia – zákonní zástupcovia

• 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). 

• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej

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

• Odovzdáva  dieťa  výhradne  zamestnancovi,  ktorý  dieťa  prevezme  až  po  zmeraní

teploty  a  na  základe  záveru  ranného  zdravotného  filtra,  podpisu  prehlásenia  zákonného

zástupcu. 

• 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 (príloha č. 2). 

• Zákonný zástupca každý deň pri odovzdaní dieťaťa do materskej  školy podpisuje

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 3).

• Rešpektuje  zákaz nosenia  hračiek  a  iného  materiálu  alebo  pomôcok  z  domáceho

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 

•  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. 

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  5  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.

• Zákonný zástupca dodržiava minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou

školou, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. 



Pri podozrení na Covid - 19 

• 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.

• Ak  sa  u  zamestnanca  materskej  školy  objavia  príznaky  nákazy  COVID  –  19  v

priebehu  jeho  pracovného  dňa,  bezodkladne  o  tom informuje  riaditeľa  materskej  školy  a

opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

V Kecerovciach dňa 25.05.2020

  

.........................................................................

               Bc. Andrea Dolgošová, riaditeľka MŠ 

                                                                               ....................................................................

                     Starosta obce Kecerovce

Svojim  podpisom  potvrdzujem,  že  som  bol  riadne  oboznámený  s  organizáciou  a

podmienkami výchovy a vzdelávania materskej školy od 01.06.2020 do konca školského

roku 2019/2020, a budem ich dodržiavať i rešpektovať.

P.č. Meno a priezvisko zamestnanca Podpis
1. Emília Horvathová
2. Ingrida Javorová
3. Emília Horváthová



Príloha č. 1

MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

Meno:
Priezvisko:
Dátumnarodenia:

Dôvod použitia tohto dotazníka:

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie  zdravia zamestnancov, ktorí
sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením
COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2.  Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na
prácu pre všetkých zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z..

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania. 

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 
°C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 
minútach)*:

ÁNO NIE
Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle 
(bolesť hrdla) *:

ÁNO NIE
Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*:

ÁNO NIE
Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním
*:

ÁNO NIE
Prehlasujem, že nemám kašeľ*:

ÁNO NIE
Prehlasujem, nepociťujem neobvyklú únavu*:

ÁNO NIE
*hodiace sa zakrúžkujte
Ak  zamestnanec  má  niektorý  z  vyššie  uvedených  príznakov,  neodkladne  o  tom  informuje  svojho
nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov.
Následne  má  zamestnanec  telefonicky  kontaktovať  svojho  všeobecného  lekára,  ktorý  určí  podľa
zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí
doma.  Zamestnanec  bude  informovať  zamestnávateľa  -  či  má  na  daný  deň  celodennú  domácu  liečbu,
prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty
doma môže na druhý deň nastúpiť do práce.

V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka
zamestnancom) je postup rovnaký.

Dátum: .............................................................

podpis zamestnanca



Príloha č. 2

MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že dieťa .....................................................................................................

 bytom ..............................................................................................................................

neprejavuje  príznaky  akútneho  ochorenia,  že  regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  ani
lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe,  že by dieťa,  jeho rodičia  alebo iné osoby, ktoré s  ním žijú  spoločne v
domácnosti,  prišli  v  priebehu  ostatného  mesiaca  do  styku  s  osobami,  ktoré  ochoreli
na prenosné  ochorenie  (napr.  COVID-19,  hnačka,  angína,  vírusový  zápal  pečene,  zápal
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

Som si  vedomý(á)  právnych následkov v prípade  nepravdivého vyhlásenia,  najmä som si
vedomý(á),  že  by  som sa  dopustil(a)  priestupku  podľa  § 56  zákona  č.  355/2007  Z.  z.  o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 V ................................. dňa ................... 

Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:



Príloha č. 3

MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre
materskú školu

Vyhlasujem, že dieťa ......................................................................................................

bytom .............................................................................................................................

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani
lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi
známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti,
prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie
(napr.  COVID-19,  hnačka,  vírusový  zápal  pečene,  zápal  mozgových  blán,  horúčkové
ochorenie s vyrážkami).
Som si  vedomý(á)  právnych následkov v prípade  nepravdivého vyhlásenia,  najmä som si
vedomý(á),  že  by  som sa  dopustil(a)  priestupku  podľa  §  56  zákona  č.  355/2007 Z.  z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasujem,  že  u dieťaťa  sa  za  posledných  24 hod.  nevyskytol  ani  jeden z nasledujúcich
príznakov:

• telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
• malátnosť, neprimeraná únava
• začervenané, zapálené oči s výtokom
• upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
• hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
• bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
• suchý dusivý kašeľ
• vlhký produktívny kašeľ
• vracanie
• náhla strata chuti a čuchu
• riedka stolica niekoľkokrát denne
• novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži
• iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Dňa Podpis zákonného zástupcu
01.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
05.06.2020



08.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
11.06.2020
12.06.2020

15.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
18.06.2020
19.06.2020

22.06.2020
23.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
26.06.2020

29.06.2020
30.06.2020



Príloha č. 4

MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

Denné záznamy o meraní teploty dieťaťa 

Dieťa: .................................................................................................................

Bytom: ...............................................................................................................

Dňa Ranné meranie (pri príchode do MŠ) Meranie v priebehu dňa 
(11.00 hod.-11.30 hod.)

01.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
05.06.2020

08.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
11.06.2020
12.06.2020

15.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
18.06.2020
19.06.2020

22.06.2020
23.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
26.06.2020

29.06.2020
30.06.2020



MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

Informácia o organizácií  a podmienkach výchovy a vzdelávania

materskej školy od 01.06.2020 do konca školského roku 2019/2020

Pri nástupe dieťaťa do MŠ:

• priniesť prezúvky, rúško do skrinky

Organizácia a podmienky:

• Prevádzka materskej školy od 01.06.2020 do 30.06.2020 bude v čase  7:00 – 16:00

hod. 

• Ranné schádzanie detí – do 8.00 hod.

• Popoludňajší odchod domov od 15.00 hod. do 16.00 hod.

• Deťom bude podávaná celodenná strava.

• Pedagogický  zamestnanec  prevezme  ráno dieťa  vo  vstupnej  chodbe  po  odmeraní

teploty dieťaťa, prevedení ranného filtra a podpise prehlásenia zákonného zástupcu. Dieťa

odovzdá  popoludní  v  priestore  vstupnej  chodby  zákonnému  zástupcovi  príp.  staršiemu

súrodencovi pedagogický zamestnanec. Rodičia ani iní rodinní príslušníci do priestorov MŠ

nevstupujú!

• Do  MŠ  privádza  ráno  dieťa  LEN  RODIČ,  z  dôvodu  merania  teploty  a  podpisu

Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.

• Deti do materskej školy prichádzajú a odchádzajú  len s osobami, ktoré s dieťaťom

žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec , musí byť starší ako

15 rokov. 

• Maximálny počet detí v triede – 15 detí.

- pri dodržaní počtu detí v triede (15) bude rozhodujúcim kritériom: deti, pracujúcich rodičov

a deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – predškoláci.

•  V  prípade podozrenia  na  ochorenie (nielen  na  COVID  –  19)  pedagogický

zamestnanec dieťa nepreberie! 

-  príznaky:  telesná  teplota  nad  37,5  st.  C,    malátnosť,  neprimeraná  únava,  začervenané,  

zapálené oči s     výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený, zafarbený (žltý,  

zelený) výtok z     nosa (nádcha);  výtok z     uší,  suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ,  

vracanie,  náhla  strata  chuti  a  čuchu,  riedka  stolica  niekoľkokrát  denne,  novovzniknuté



začervenanie kože, vyrážky, chrasty a     pod. na koži ,iný príznak akútnej infekcie dýchacích  

ciest.

• V prípade týchto  príznakov počas dňa bude okamžite kontaktovaný rodič dieťaťa,

ktorý si ho okamžite prevezme.

• Deťom bude meraná telota 2 krát denne a to: ráno pri príchode a v priebehu dňa.

• Pedagogický zamestnanec neprevezme ani dieťa, ktoré trpí pedikulózou – výskytom

vší!

•  Deti  v  MŠ nemusia  nosiť  rúška,  ale  rodičia  po ceste  do a z  MŠ, vo vonkajších

priestoroch MŠ a pri komunikácií so zamestnancami MŠ musia mať rúško! Inak s nimi

zamestnanec MŠ nebude komunikovať a môže odmietnuť prevzatie dieťaťa.

• Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie!!

• Deti si budú v priebehu celého dňa dôsledne umývať ruky, v celej MŠ budú dôsledne

viackrát  do  dňa  dezinfikované  všetky  povrchy  (podlahy,  WC,  umývadlá,  stoly,  stoličky,

hračky, ...).

• Pitný režim detí  počas celého dňa je zabezpečený uzatvorenou termoskou s pitnou

vodou, ktorá sa podáva deťom v jednorázových plastových pohároch. Poháre sa vyhadzujú do

koša.

• Ruky si deti busú utierať do papierových utierok, zuby v MŠ si teraz nečistíme.

• 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 prípade,  že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

V Kecerovciach dňa 25.05.2020

......................................................................

           Bc. Andrea Dolgošová, riaditeľka MŠ



Príloha č. 5

MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

Zákonný zástupca:

Svojim  podpisom  potvrdzujem,  že  som  bol  oboznámený  s  organizáciou  a  podmienkami

výchovy a vzdelávania materskej školy od 01.06.2020 do konca školského roku 2019/2020.

Osobne som prevzal od riaditeľky MŠ Kecerovce písomnú informáciu.

P.č. Meno a priezvisko dieťaťa Meno a priezvisko zákonného
zástupcu

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



Príloha č. 6

MATERSKÁ ŠKOLA, KECEROVCE 31, 044 47 KECEROVCE

PRIESKUM – ZÁUJEM O NÁVŠTEVU DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Dieťa: .................................................................................................................

Bytom: ...............................................................................................................

Ja dole podpísaný zákonný zástupca dieťaťa:

a) mám záujem, aby moje dieťa navštevovalo MŠ v mesiaci jún 2020

b) nemám záujem, aby moje dieťa navštevovalo MŠ v mesiaci jún 2020

V Kecerovciach dňa ...............................................

Meno a priezvisko zákonného 

zástupcu: .............................................................................................

Podpis: ..............................................................................


