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Všeobecné informácie 

Pri povolenej prevádzke sa riadime podľa: 

a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021), 

b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre 

jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v 

Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, 

c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, 

vyhláškami ÚVZ SR, 

d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ 

 

Otvorenie podmieňuje veľmi prísne dodržiavanie  všetkých 

protipandemických a epidemiologických podmienok. 

 
Podmienka vstupu detí do priestorov MŠ je povinné vyplnenie tlačiva: Čestné vyhlásenie 

o bezinfekčnosti), ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť 

k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie 

staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území 

Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní.  

Kontrolu vykoná v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľka). 

Zákonný zástupca následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho výsledku testu na 

COVID-19 odovzdá ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ poverenej osobe. 

 

Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je zakázaný,  možný je len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa 

rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy  alebo dieťaťa MŠ. 

 

 

Rodičia, ktorých dieťa nastupuje v tomto období do MŠ, musia počítať s určitým 

zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa aj s ďalšími mimoriadnymi opatreniami 

zavedenými pre toto obdobie  a v plnej miere ich rešpektovať. 

 

 Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín t. j. od 6:30 do 15:30. 

15:30 sa budova zamyká.  

 

 Rodičia vstupujú do budovy postupne (max.1 zákonný zástupca a 1 dieťa v každej šatni. 

 



 Ráno pri príchode do MŠ budú rodičia vstupovať do šatní po povinnom vydezinfikovaní 

rúk (deti a rodič),  s prekrytím tváre respirátorom (sprevádzajúca osoba).  Dieťaťu bude 

každý deň meraná teplota a rodič bude vypisovať pri prvom nástupe ( a po 3 dňoch 

neprítomnosti ) prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

 Pri prvom nástupe dieťaťa odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním 

osobných údajov . 

 

 Dieťa môže do MŠ priviesť a takisto z MŠ vyzdvihnúť spravidla  osoba, ktorá žije 

s dieťaťom v spoločnej domácnosti s negatívnym testom, alebo predložením 

výnimky z testovania pre prevádzkovateľa . 
 

 Dieťa prichádza v rúšku a prináša si náhradné rúško, ktoré bude uložené v skrinke. Pri 

pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia mať rúška. (iba ak by si to 

rodič nevýslovne žiadal). 

 

 

Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného učiteľa a zástupcu MŠ o podozrení 

alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, 

kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok z MŠ vylúčené. 

 

 

Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky MŠ. Zároveň 

platia aktuálne epidemiologické opatrenia. 

 
Usmernenie je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti. 

 

 

Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie 

zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa 

priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v 

kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!  

 

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

 

 

 

 

 

V Trnovci nad Váhom, 11. 3. 2021                                             Mgr. Miriam Žigová 

                                                                                                             riaditeľka školy 

 

 


