
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávanie v materskej škole sú 

vypracované v súlade s  usmernením MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy mesta 

Nemšová. 

s platnosťou od 1.6.2020 do 31.8.2020 

 

Prevádzka materskej školy bude 9 hodín denne v čase od 7,00 do 16,00 vo všetkých prevádzkach. 

V skupine detí bude maximálny počet detí 15. 

Do areálu materskej školy bude vstup iba jedným hlavným vchodom. 

Deti budú prichádzať priamo do určenej triedy. 

Rodič privedie dieťa po vchodové dvere, vyzve učiteľku/povereného zamestnanca na prevzatie 

dieťaťa použitím zvončeka. 

Rodič odovzdá dieťa učiteľke/poverenému zamestnancovi na ul. Kropáčiho a Ľuborčianskej až po 

zmeraní teploty a na základe ranného filtra. Súčasne podpíše prehlásenie o zdravotnom stave 

dieťaťa.  

Do materskej školy nesmie vstúpiť niekto s príznakmi infekcie dýchacích ciest  - výšená teplota, 

kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chutí a čuchu, iný príznak akútnej infekcie. 

Po prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predloží písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 bezodkladne informuje triednu učiteľky a riaditeľku 

školy. 

Do materskej školy a z nej sprevádzajú iba osoby zo spoločnej domácnosti. 

Po vstupe do budovy dieťa vykoná dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom. 

 

Zákonný zástupca 

 zabezpečí pre dieťa dve rúška, zabalené každé samostatne v mikroténovom vrecku, 

 zabezpečí krabičku s hygienickými vreckovkami, 

 zabezpečí základné potreby dieťaťa – papučky, pyžamko, prípadne jedno náhradné 

oblečenie, 

 minimalizuje množstvo „čohokoľvek“  v šatníkových skrinkách, 

 neumožní nosenie akýchkoľvek predmetov do priestorov školy, 

 informuje učiteľku či vyžaduje/nevyžaduje, aby jeho dieťa používalo celodenne rúšku, 

 bezodkladne hlási lekárom nariadenú karanténu, 

 nezdržiava sa vo vonkajších priestoroch školy, 

 pri dovzdávaní dieťa dodržiava pred budovou odstupy 2m, 

 odhlási dieťa zo stavy maximálne do 7,30 hod. (strava sa z materskej školy nevydáva), 

 



Materská škola zabezpečí 

 dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení, 

 dostatok dezinfekčných prostriedkov a potrieb, 

 pravidelnú a intenzívnu dezinfekciu priestorov a hračiek, 

 časté a intenzívne vetranie, 

 maximálny pobyt detí v exteriéri školy, 

 minimálny kontakt detí s dospelými osobami (dve učiteľky na triede), 

 zvýšenie pozornosti pri rozvíjaní a upevňovaní hygienických návykov, 

 počas odpočinku odporúčanú vzdialenosť postieľok min. 1m (predškoláci odpočinok 

neabsolvujú), 

 výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, 

 dodržanie usmernenia pri stravovaní – deti obslúži učiteľka, 

 v prípade ochorenia izoluje dieťa a okamžite kontaktuje zákonného zástupcu. 

 

PS: V prípade, že ste zostalo deťom v šatniach oblečenie, papučky a iné, 

príďte si ich prosím v pondelok- utorok (25. a 26.5.) dopoludnia vyzdvihnúť!!! 

 

 

 

 


