
Organizácia a podmienky výchovy a 

vzdelávania  materskej školy počas trvania pandemickej 

situácie v súvislosti so šírením sa koronavírusu Covid-19 

1. Prevádzka materskej školy je  v čase pandemickej situácie zmenená- od 6,30 hod 

do 16,00 hod. 

2. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest. 

3. Pred vstupom do budovy MŠ je rodič povinný dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu. 

4. Dieťa môže doprevádzať do priestorov šatne len jedna dospelá osoba, ktorá sa v 

priestoroch šatne zdrží len nevyhnutný čas. Ostatní čakajú vonku. 

5. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško svojmu dieťaťu, ktoré umiestni do 

skrinky dieťaťa. 

6. Dieťa sa odovzdáva pedagogickému zamestnancovi, ktorý môže námatkovo  ráno 

zmerať deťom bezdotykovo teplotu pred vstupom do triedy, dieťa javiace akékoľvek 

známky choroby nebude prijaté do MŠ. 

7. Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie 

alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri 

po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri 

prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným 

lekárom pre deti a dorast (v prípade, že dieťa nebolo choré, rodič predkladá čestné 

prehlásenie ako vyššie spomenuté). Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a 

potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

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

zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického 

zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj 

bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo ich zákonným zástupcom 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

dospelých, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok 

je dieťa vylúčené zo školy. 

9. Rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek, vankúšov a iných pomôcok 

z domáceho prostredia do MŠ. 

10. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Pod cudzou 

osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, detí a ich 

zákonných zástupcov, alebo nimi poverených osôb na preberanie detí. 



11. Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené týmto pokynom. 
 


