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ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 

Pokyny pre zákonných zástupcov detí nastupujúcich 1.6.2020  

do materskej školy 

 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení 

pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom 

priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ t.j. nosenie rúška, dezinfekcia rúk, 

dodržiavanie odstupov. 

 

 Dodržiava pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302, ktoré upravujú 

podmienky konkrétnej MŠ na obdobie do konca škol. roka 2019/2020 

 

 Materská škola má vytvorené skupiny detí v čase mimoriadnej epidemiologickej 
situácie, v ktorých je najviac 13 detí, z dôvodu dodržania epidemiologicko-
hygienických požiadaviek na kapacitu jedálne MŠ. Vytvorené skupiny detí v rámci 
jedného týždňa sa nemenia. Migrácia detí je odporúčaná len v prípade nízkeho počtu 
detí a to v nasledujúci týždeň. Táto regulácia počtu detí platí bez ohľadu na vekové 
zloženie skupiny detí v priebehu viacerých dní.   
 

 O jednu skupinu sa stará vždy iba určený personál - 2 pedagogické zamestnankyne, 
ktoré sa nestriedajú v rámci viacerých skupín. Vzdelávanie nebude prebiehať podľa 
školského vzdelávacieho programu.   Prevažná časť aktivít sa bude organizovať 
v exteriéri. 
 

 Každá skupina detí funguje v priestoroch zariadenia ako samostatná, úplne uzatvorená 
jednotka takým spôsobom, že po celý čas pobytu detí v zariadení dodržiavaná 
požiadavka skupinovej izolácie, t. j. úplného vzájomného oddelenia jednotlivých skupín 
detí, vrátane personálu.  
 

 Každá skupina ma osobitne vyčlenené samostatné vnútorné priestory (šatňa, herňa, 
spálňa jedáleň a zariadenia na osobnú hygienu), ako aj priestory v rámci vonkajšieho 
areálu.  
 

 Popoludňajší spánok je zabezpečený ako odpočinok na lehátku v závislosti od 
jednotlivých skupín a za dodržania vzdialenosti medzi lehátkami podľa nariadenia 
príslušných orgánov. 
 

 Prevádzka v materskej škole  so súhlasom zriaďovateľa začína od 6:30 hod. do 15:30. 
 

 Zákonní zástupca musí dieťa priniesť dieťa do MŠ od 6:30 do 8:00!!! Po tomto čase mu 
nebude umožnený vstup do budovy, ktorá sa o 8.00 uzamyká. Vo výnimočných 
prípadoch po dohode s triednymi učiteľkami , môže umožniť dieťaťu vstup aj po tomto 
čase (vyšetrenie u lekára, zubára napr.) Budova MŠ sa bude otvárať  popoludní 
o 14:30.  



2 
 

 

 Dieťa sa prijíma na celodenný pobyt!!! Ruší sa poldenný pobyt. V prípade nezáujmu 
s celodenným pobytom svojho dieťaťa MŠ,  môžete ho odhlásiť z materskej školy 
emailom skolka@zstrnovecnv.sk do 29.05.2020  do 13,00 hod. 
 

 Upozorňujeme zákonných zástupcov , aby deti privádzali do materskej školy  
pravidelne!! T.j. napr. aj keď má rodič voľno v práci, odporúča sa dieťa dať do materskej 
školy. Ak tento bod poruší bez závažného odôvodnenia, bude rodič upozornený a  dieťa 
môže byť na ďalší týždeň vylúčené zo skupiny. Nakoľko v našej materskej škole máme 
zamestnancov z rizikových skupín, ktorí do práce nenastúpia, je dočasne zabezpečené 
personálne a prevádzkové zabezpečenie otvorenia materskej školy.  
 

 Zákonný zástupca je povinný odhlásiť /prihlásiť dieťa zo stravy vždy do 14:00 v 
nasledujúci deň. Výnimku tvorí pondelok, kedy je možné dieťa odhlásiť/prihlásiť na 
stravu do 7:00.  Odhlasovať/prihlasovať dieťa na stravu je možné u triednych učiteliek 
osobne, telefonicky do MŠ - 0317781386 resp. telefonicky do školskej jedálne.-0911 
980 820 alebo  0911 866 467 odhlasovanie cez sociálne siete sa neakceptuje. !! 

           Pri neodhlásení dieťaťa zo stravy sa finančná náhrada neposkytuje. 
  

 Zákonný zástupca odhlasuje dieťa v nevyhnutnom prípade (choroba, návšteva lekára). 
 

 Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo každom 
prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá čestné prehlásenie o 
zdravotnom stave dieťaťa (tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia ), ktoré obsahuje 
informácie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho prenosného ochorenia a v 
rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu. Do zariadenia pre deti a mládež 
je prijaté len zdravé dieťa.  (toto tlačivo vám dáme pri nástupe do MŠ v prvý deň) 
 

 Zákonný zástupca každý deň pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie 
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 
 

 Zákonní zástupcovia dieťaťa budú upozornení na povinnosť bezodkladne informovať 
materskú školu o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u dieťaťa, príp. 
u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Povinnosťou je aj bezodkladne nahlásenie 
karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej starostlivosti pre deti 
a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je 
dieťa zo školy vylúčené.  
 

 Deti nemajú povolené nosiť si do zariadenia vlastné hračky a iné materiály alebo 
pomôcky z domáceho prostredia. Nepovoľuje sa pri príležitosti osláv menín, narodenín 
nosenie žiadnych sladkostí, ovocia.! 
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Preberanie detí do kolektívu/odovzdávanie detí z kolektívu 
 

 Štatutár zariadenia určí, umožní vstup jednej sprevádzajúcej osoby s dieťaťom do šatní 
zariadenia,  
 

 Počas príchodu do zariadenia je dodržiavaná bezpečná vzdialenosť medzi personálom 
zariadenia a zákonnými zástupcami . 
 

 Prijímanie detí je uskutočňované postupne max. po 2 vstupujú do priestorov šatne, 
s dodržiavaním odstupu aj vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Po ukončení 
prijímania jedného dieťaťa, začína prijímanie ďalšieho. Vstupy osôb bude usmerňovať 
personál pri vchode do budovy.  

 
 Pred vstupom dieťaťa rodičia dezinfikujú ruky dieťaťu, aj sebe. Personál zmeria dieťaťu 

bezdotykovým teplomerom teplotu. Ak dieťaťu bola nameraná zvýšená telesná teplota 
alebo horúčka (37,0 oC a vyššia), dieťa nie je do zariadenia prijaté.  

 Celkový čas zdržiavania sa osôb v priestoroch MŠ by nemá presiahnuť 10 min. 
Sprevádzajúca osoba sa pohybuje v priestoroch v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi 
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.  
 

 Zákonný zástupca odovzdá pri prvom preberaní dieťaťa čestné vyhlásenie o 
bezinfekčnosti, náhradné oblečenie pre dieťa, pyžamo, hrebeň a náhradné rúško 1 ks, 
ktoré sú uložené vo vyčlenenej a označenej skrinke každého dieťaťa. Cvičný úbor 
u predškolákov sa nebude nosiť . Deti nebudú používať textilné  uteráky v tomto 
období je sušenie rúk je zabezpečené jednorazovými papierovými utierkami. Každé 
dieťa má označené menom!!! všetky individuálne potreby osobnej hygieny (hrebeň, 
oblečenie, prezuvky) tak, aby nedochádzalo k ich zámene. 
 

 Po vstupe do zariadenia si dieťa odloží vrchný odev, prezuje sa, vykoná dôkladnú 
hygienu rúk pod tečúcou teplotou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 
20 sekúnd a osušenie do jednorazových papierových utierok pod dohľadom 
sprevádzajúcej osoby alebo povereného zamestnanca.  
 

 Pedagogický zamestnanec vykoná ranný filter – skontrolujte prítomnosť príznakov 
akútneho prenosného ochorenia, príznaky ako kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha, výtok 
z nosa, výtok z očí, vyrážka a pod. V prípade, že dieťa prejavuje príznaky ochorenia,  
dieťa nie je do zariadenia prijaté. 
 

 V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci 

zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí v miestnosti určenej na dočasnú 

izoláciu detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a bezodkladne si dieťa vyzdvihne, 

personál odovzdá  dieťa pred vstupom do budovy. - Po zistení príznakov je rodič 

povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí 

(sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej 

starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 
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 Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a 
zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného 
ochorenia. 
 

 V prípade, že má dieťa alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany 
zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení. 
 

 Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu je zabezpečovaný podobne ako preberanie, 
najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami 
a personálom. Zároveň sa odporúča, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným 
šírením ochorenia COVID-19 v MŠ , prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré 
s dieťaťom  žijú v jednej spoločnej domácnosti. V prípade ak to bude súrodenec, musí 
byť starší ako 10 rokov. Triednym učiteľkám nahlási približný čas, kedy si dieťa 
vyzdvihne z materskej školy a meno sprevádzajúcich osôb, ktoré budú môcť dieťa 
vyzdvihnúť(max. 2 osoby.) 

  
 V zariadení sa neorganizujú v čase mimoriadnej situácie žiadne spoločenské akcie - 

MDD, rozlúčky a besiedky a iné hromadné podujatia, pri ktorých dochádza k 

združovaniu väčšieho počtu osôb. 

 

 Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na mesiac jún 2020 4,50 € príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (školné) . Je to alikvotná čiastka , ktorá bola 

vypočítaná odpočítaním uhradeného príspevku za mesiac marec 2020. 

 

Tieto pokyny sa budú aktualizovať priebežne podľa pokynov a rozhodnutí príslušných 

orgánov .  

 

Pri nástupe dieťaťa do MŠ 1.6.2020 svojím podpisom potvrdzujete, že ste 

tieto pokyny preštudovali a akceptujete všetky body tohto dokumentu.  

 

 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom  28.05.2020                                                  Mgr. Miriam Žigová  
                                                                                                                   riaditeľka školy 

 


