
ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠ od 1. júna 2020 
 
 
 
 

1. Od 1. júna 2020 bude prevádzková doba MŠ v čase od 7. 00 do 16. 00 hodiny  
 

2. Príchod detí do MŠ je určený v čase od 7. 00hod. do 7,30 hod. (prosíme tento čas 
dodržať). O  7. 30 hod bude budova MŠ uzamknutá, v nevyhnutných prípadoch 
použite zvonček.  

 
3. Deti vstupujú do budovy MŠ s rúškom na tvári, (v taške budú mať aj druhé náhradné) 

to si môžu dať dole až pri skrinkách v šatni.  
 

4. Do MŠ privádza dieťa len zákonný zástupca alebo dospelá osoba žijúca s dieťaťom 
v spoločnej domácnosti (v prípade súrodenca staršia ako 10 rokov). 
 

5. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa o 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. 
 

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

 
7. Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok 

z domáceho prostredia do materskej školy. 
 

8. Pri vstupe do budovy sa bude deťom merať teplota a budú si dezinfikovať ruky.  
 

9. Ak dieťa prejavuje niektoré z príznakov akútneho ochorenia, nebude prijaté do MŠ 
(viď príloha Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ).  

 
10. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 

umiestnené do samostatnej miestnosti a budú  kontaktovaní zákonní zástupcovia, 
ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  
 

11. Z MŠ dieťa vyzdvihne zákonný zástupca alebo osoby žijúce s dieťaťom v spoločnej 
domácnosti (nad 10 rokov) zvonením pri vchode. Rodič nevstupuje do priestorov 
budovy! 
Vyzdvihnutie dieťaťa po poldennej dochádzke: 12,00-12,15 hod., po celodennej 
dochádzke medzi 15,00-16,00 hod. po zazvonení. 

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  
 


