
Milí rodičia,

otvorenie nového školského roku 2020/2021  je opäť v za prísnych protiepidemických 
opatrení. Aj pre nás je táto situácia nová, ale ubezpečujeme Vás, že kolektív našej 
materskej školy urobil pri prípravách naň,  maximum pre pohodu a najmä bezpečnosť 
Vašich – našich detí. Počas nasledujúcich týždňov bude naša vzájomná komunikácia 
náročnejšia, ale veríme, že ju obojstrannou snahou zvládneme. Tešíme sa na deti, na 
nový čas spoznávania a radosti. Spoločne si prajeme, aby sme prekonali momentálnu 
situáciu a prekážky a počas ďalších mesiacov mohli spolu prežiť veľa pekných 
spoločných chvíľ.   Povzbudenie zasielame najmä Vám, ktorí privádzate do MŠ svoje 
dieťatko po prvýkrát! Sme profesionáli a všetkým ratolestiam budeme venovať 
pozornosť a nehu.  Vykročme do nových dní s optimizmom a úsmevom! 

Venujte, prosím náležitú pozornosť nasledovným informáciám.

Za kolektív MŠ s prianím všetkého dobrého, Mgr. Daša Klimeková
Prevádzka MŠ:  6.30 – 16.00 hod. 

Predbežný harmonogram príchodov a odchodov detí do budovy MŠ 
Trieda Príchod Odchod

Zvedavé Lienky, 3 – 6 ročné deti 6.30 – 8.00 14.30 – 16.00

Poznámka: Predbežný harmonogram príchodov a odchodov sa môže podľa aktuálnej potreby 
zmeniť na čo budete včas upozornení.

ABY DEŤOM V MŠ NIČ NECHÝBALO: 

V septembri prineste: 
Ak máte možnosť, prosíme Vás, aby ste v deň nástupu do MŠ priniesli vypísané požadované 
tlačivá / ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK...... a VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI...... 
Zamedzíme tak spoločne zdĺhavému čakaniu na chodbe MŠ.   
Ďakujeme za pochopenie. 

Náhradné rúško vo vhodnom obale do skrinky dieťatka.

 Fľašku na pitný režim 

• pyžamko

 • prezuvky (nie zašuchovačky)

 • náhradné oblečenie do skrinky /v plátennej taške s uškami, nie vo vrecku s dlhými šnúrkami  
pre bezpečnosť detí/

Nezabudnite označiť osobné veci Vášho dieťatka menom. 
Po zmiernení opatrení, súvisiacich s epidemickou situáciou, Vás vyzveme k prineseniu: 
• pohára, zubnej kefky a zubnej pasty/ len pre predškolákov/
 • cvičebného úboru : tričko s krátkym rukávom, ponožky, cvičky s bledou podrážkou, 
tepláky/ v teplejších mesiacoch šortky/ - predškoláci 



1. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY 

Materská škola bude realizovať nasledovné nadstavbové protiepidemické 
opatrenia a odporúčania podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach 
bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

 Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých 
podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy 

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 
 Prevádzka materskej školy bude prebiehať v bežnom režime v závislosti od personálnych, 

materiálnych a priestorových možností. 
  Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi 

deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 
  Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov 

osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Budeme dbať na to, aby si deti osvojili 
návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

 Škola zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie 
stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch 
materskej školy a v exteriéri materskej školy. 

 Škola si pre účely izolácie dieťaťa u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID19, 
prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania vyčlení priestor s priamym 
vetraním. Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnené 
dieťa s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po 
opustení miestnosti dieťaťom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu 
verejného zdravotníctva a vyvetraná). 

 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 
organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ. Je 
potrebné zohľadniť túto skutočnosť pri oblečení a obutí.

 Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom, podľa možností sú zabezpečené dostatočné 
vzdialenosti medzi lôžkami.

 Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje 1x do týždňa. 

2. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ 
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. Rúško sú opatrenia na obmedzenie 
priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej 
cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce       
k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri 
službách rodičom a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový 
interval namiesto čakania v radoch. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z 
kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie 
kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 

 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), ako aj inej 
infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

 V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. 
 Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky 

v interiéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. 



 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých 
vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, 
vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

  Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 
zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša a pod. ) 

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 
nasadiť mu rúško, umiestniť ho do samostatnej miestnosti-izolačky a kontaktovať 
zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným 
RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu ho vylúči z dochádzky materskej školy. Ak je 
podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, výučba sa obnovuje pre  
vylúčenú osobu. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ. Ak je výsledok 
pozitívny, vylúčená osoba ostáva mimo výučby až do doby určenia postupu miestne 
príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na 
celú triedu iba v prípade  určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ. 

3. STRAVOVANIE
 Školské stravovanie detí a personálu MŠ je zabezpečované v bežnej podobe, v čase 

podľa   aktuálneho harmonogramu: 
Desiata 9:00-9:20 h., Obed 11:30-12:00 h., Olovrant 14:00-14:20 h.

 Potvrdenia o úhrade stravy na september a zápisné lístky prinesie zákonný zástupca 
najneskôr v piatok 4.9.2020

 Odhlasovanie v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ:
 v pondelok ráno do 6:30 h., ostatné dni deň vopred do 12:00 h.. 
Rodič je zodpovedný za prihlásenie dieťaťa na stravu po ukončení neprítomnosti 
v priebehu školského roka. 

 Odoberanie neodstravovaného obeda je možné len prvý deň neprítomnosti 
dieťaťa a to v čase od 11:45 h. do 12:00 h. Ostatné dni  je rodič povinný odhlásiť 
dieťa zo stravy. Dieťa, ktoré nie je prítomné na vyučovacom procese, nárok na stravu 
nemá! 

 Pre deti sa pripravuje a podáva strava podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr 
pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. 

 Deti vstupujú do jedálne v budove MŠ na stravovanie v sprievode pedagogického 
zamestnanca.

 Pri príprave jedál a pri vydávaní dodržujú zamestnanci školskej jedálne zvýšenou 
mierou bežné hygienické pravidlá.

 Pred príchodom detí do jedálne sa zakaždým vykoná dezinfekcia stolov a dotykových 
plôch dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

 Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie 
nedokladajú a neberú si ani príbory. 

 V prípade podozrenia na ochorenie u zamestnanca stravovacieho zariadenia sa 
uzatvorí zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ.



4. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA 
• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami 
ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
• Pred vstupom do priestoru šatne MŠ je potrebné vždy aplikovať dostupnú dezinfekciu na 
ruky. 
• Vstupovať a zdržiavať sa v šatni MŠ môžu len zákonní zástupcovia detí s vhodne 
prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško). 
• Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a 
vnútorných priestoroch materskej školy je obmedzený na nevyhnutné minimum. Dieťa môže 
sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 
• Vaše dieťa odovzdáte výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme v prvý deň až po 
zmeraní teploty bezdotykovým teplomerom a na základe záveru ranného zdravotného filtra.   
V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie. Telesná teplota 
sa nikde nezaznamenáva a nespracováva. 
• Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá zákonný zástupca čestné 
prehlásenie /príloha č.3/ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni 
predloží zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie /príloha č.4/ o tom, že dieťa 
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
• Až do odvolania nie je možné do materskej školy nosenie hračiek a iného materiálu alebo 
pomôcok z domáceho prostredia. 
• Je potrebné, aby sa v skrinke Vášho dieťaťa vždy nachádzalo rezervné rúško. 
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, o tejto 
situácii zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne informuje príslušného pedagogického 
zamestnanca 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       
z materskej školy vylúčené.
• Pohyb verejnosti, cudzích osôb a návštev je v priestoroch MŠ zakázaný. 
• 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.
• Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte     
s dieťaťom alebo pracovníkom školy, materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú 
súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
• Pri pobyte v šatni je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi osobami, min.            
v rozsahu 2 metre. 
• Je potrebné, aby sa v skrinke Vášho dieťaťa vždy nachádzalo rezervné rúško. Rešpektujte 
minimálny kontakt so zamestnancami MŠ, vrátane zákazu podávania rúk. V prípade potreby 
získať akékoľvek informácie, kontaktujte nás na t. č. 041/56 23 451, 0911 444 557 pre triedu 
v materskej škole, prípadne na mailovej adrese: ms.strazov@gmail.com
• Kontakt na pani vedúcu školskej jedálne / 041/ 56 81 661, +421 911 949 266/, na uvedenom 
telefónnom čísle si budete odhlasovať svoje dieťa zo stravy. 
• Do 12. dňa v príslušnom mesiaci zašlite na účet materskej školy : IBAN SK11 5600 0000 
0003 3036 8019 príspevok na čiastočnú úhradu v MŠ v sume 20 €. Výška príspevku je určená 
v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c)zákona č. 601/2003 Z. z. 
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. VS: mesiac a 
rok, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa. Poplatok neuhrádzajú 
deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky /predškoláci/. 



Z dôvodu zamedzenia hromadných podujatí sa zatiaľ neuskutoční ani Plenárne ZRŠ. O 
termíne vás budeme včas informovať.


