
Pokyny k otvoreniu MŠ 

Od 1.6.2020 ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvoriť prevádzky materských škôl pri 

dodržaní organizačných pokynov v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

nariadeniami. 

Na základe záverov pokynov zriaďovateľa Vám oznamujem, že v počiatočnej fáze otvárania 

materských škôl bude prevádzka materskej školy obmedzená na čas od 6,30 h do 15,30 h. 

  

 Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu: 

• Deti budú v materskej škole prednostne umiestnené podľa poradia kritérií určených 

v rozhodnutí ministra zo dňa 22.5.2020 s účinnosťou od 1.6.2020. 

• Dochádzka do materskej školy je dobrovoľná. Deti navštevujúce materskú školu  

zástupkyňa  materskej školy rozdelí na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V 

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

kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede. 

• Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k 

migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. 

• Pri hrových aktivitách, vzdelávaní a oddychu učiteľka zabezpečí dostatočné 

vzdialenosti medzi deťmi. 

• Prevažná časť aktivít sa bude organizovať v exteriéri, preto dieťa potrebuje mať 

v skrinke pršiplášť a gumové čižmy.   

• Vzdelávanie nebude prebiehať podľa školského vzdelávacieho programu. 

• Do konca školského roku sa nebudú organizovať žiadne spoločné akcie – rozlúčky s 

deťmi, besiedky, fotografovanie detí, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné 

podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. 

 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 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. 

• 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. 

tlačivo nájdete na stránke školy hneď pod týmto oznamom 

• Rešpektuje pravidlá 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 

• Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré bude mať dieťa v skrinke. 

 Opatrenia MŠ: 

• 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 len za účelom 

odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa 

• Sprevádzajúca osoba umiestni 2 rezervné rúška svojho dieťaťa (označené menom) do 

skrinky v igelitovom vrecku. 

• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Dieťa nepotrebuje textilný uterák, pohárik, 

zubnú pastu a zubnú kefku. 

• Materská škola podľa svojich možností zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi 

lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami. Dieťa si 

donesie do MŠ pyžamo a papučky. 

• Výmena posteľnej bielizne bude prebiehať podľa odporúčaní 1x do týždňa bežným 

spôsobom. 

• 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! 

Neprehliadnite podčiarknuté vety! 

 


