
Manuál pre rodičov: 

1. Prevádzka v materskej škole bude v mesiaci jún 9 hodín v čase od 7.00 
hod. do 16.00 hod. 

2. Žiadame rodičov, aby si zabezpečili svoj pracovný režim z dôvodu 
dodržiavania pokynov MŠ SR o prevádzke materských škôl.  

3. Dieťa v materskej škole nesmie mať žiadnu hračku z domu 
4. Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu iba pyžamo, ktoré si dieťa zoberie 

do triedy. V prípade malých detí, rodič zabezpečí aj náhradné oblečenie, 
ktoré ponechá v skrinke. 

5. Deti, ktoré budú od 1. júna 2020 navštevovať materskú školu rozdelila 
riaditeľka školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15 v skupine. Pri 
delení skupín vedenie školy  postupovalo v súlade s organizáciou 
a podmienkami výchovy a vzdelávania  v materských školách podľa 
pokynov MŠ SR. 

6. Pred vstupom do budovy bude službykonajúca osoba merať deťom 
a dospelým teplotu, ktorú bude zaznamenávať do osobitného formulára.  

7. Vytvorená skupina sa nebude meniť v jednom týždni, aj keď počet detí 
klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. 
Riaditeľka (zástupkyňa) zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu 
skupiny. Odporúčanie  z MŠ SR je, aby k zmene došlo až 
v nasledujúcom týždni.  

8. Do materskej školy môže priviesť svoje dieťa iba zákonný zástupca 
dieťaťa, prípadne súrodenec, ktorý musí byť starší ako 10 rokov. 
V odpoludňajších hodinách môže dieťa vyzdvihnúť iba zákonný zástupca, 
alebo osoba, ktorá je staršia ako 10 rokov. 

9. 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). Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, 
ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do 
konca školského roku 2019/2020.   

10. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa 
prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného 
filtra.   

11. 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 (príloha č. 1).  Na 
webovom sídle materskej školy bude toto tlačivo zverejnené. Zákonný 
zástupca sa podrobne oboznámi s jeho obsahom.  
Materská škola bude akceptovať ak: 



a, zákonný zástupca toto vyhlásenie vypíše doma, podpíšu sa obidvaja 
zákonní zástupcovia a odovzdajú ho službykonajúcej učiteľke. 
b, zákonný zástupca si toto vyhlásenie vypíše doma, oskenuje a podpísané 
vyhlásenie pošle na emailovú adresu materskej školy: 
skolka.mslovenskej@gmail.com 
c, zákonný zástupca toto vyhlásenie vyplní v budove materskej školy pred 
vstupom do budovy. 

12. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu 
alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené 
riaditeľom materskej školy.  

13. 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 
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 zo 
školy vylúčené.   

14. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa v ranných hodinách pri nástupe 
do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o 
zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 2) 
Materská škola bude akceptovať ak: 
a, zákonný zástupca toto vyhlásenie vypíše doma, podpíšu sa obidvaja 
zákonní zástupcovia a odovzdajú ho službykonajúcej učiteľke. 
b, zákonný zástupca si toto vyhlásenie vypíše doma,oskenuje a podpísané 
vyhlásenie pošle na emailovú adresu materskej školy: 
skolka.mslovenskej@gmail.com 
c, zákonný zástupca toto vyhlásenie vyplní v budove materskej školy pred 
vstupom so triedy 

15. Vzhľadom k vážnosti situácie je potrebné, aby rodič odovzdal na 
lístku pri odovzdávaní dieťaťa aktuálny telefónny kontakt na 
obidvoch zákonných zástupcov a odovzdal ho službykonajúcej 
učiteľke. Uveďte prosím meno a priezvisko otca a telefónny kontakt, 
meno priezvisko matky a telefónny kontakt. 

 


