
OZNAM 
 

 

ZMENA V MŠ OD 15. 6. 2020 

 

Vážení rodičia, 

 

nižšie uvedené podmienky a organizácia MŠ platí od 15. júna 2020.    

Nasledovné informácie si prosím prečítajte. 

 

Čas prevádzky MŠ: 6.00 – 16.00 hod. 
 

Príchod do MŠ:  

 

• Od 6.00 do 7.20. Kvôli oneskorenému príchodu nebude dieťa možné v ten deň prijať 

do MŠ z dôvodu organizácie, dezinfekcie priestorov a chodu MŠ s dodržaním všetkých 

bezpečnostných podmienok. 

• Deti budú vo svojich triedach. 

• Pri vstupe si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. 

Rodič musí mať rúško prekrývajúce dýchacie cesty. 

• Pokiaľ bude dieťa prejavovať príznaky ochorenia, vstup do budovy mu nebude 

umožnený.  

MŠ môžu navštevovať iba deti zdravé bez príznakov akéhokoľvek ochorenia.  

Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky akéhokoľvek ochorenia, bude izolované od 

ostatných detí. Rodič bude okamžite oboznámený so situáciou a bezodkladne si musí prísť dieťa 

z MŠ prevziať. 

• Pri prvom nástupe do MŠ a vždy keď dieťa chýba viac ako 3 dni, rodič odovzdá 

vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie rodiča“ Vyhlásenie.pdf, 

• Až potom môže rodič s dieťaťom vstúpiť do šatne, kde sa zdržia len nevyhnutný čas. 

• Potom rodič odovzdá dieťa pani učiteľke, ktorá ho odprevadí do umyvárne umyť si ruky 

mydlom a následne do triedy. 

• Rodičovi je dovolený vstup LEN do šatne detí. Do ostatných priestorov je vstup rodičom 

zakázaný. 
 

Odchod z MŠ: 

 

• Od 14.30 do 16.00 hod.  

• Vstup do budovy podľa pravidiel, ako ráno pri príchode (len šatňa, rúška, dezinfekcia 

rúk, v šatni len nevyhnutný čas). 

• Dieťa je možné vyzdvihnúť aj v čase obeda a to na základe dohody za dodržania 

všetkých bezpečnostných pravidiel.  

 

Ostatné podmienky: 

 

• Vo všetkých priestoroch MŠ sa deti môžu pohybovať bez rúška.  

• Do MŠ je ZAKÁZANÉ nosiť z domu akékoľvek predmety, potraviny a hračky. 

• Popoludňajší odpočinok absolvujú deti na ležadlách vzdialených od seba minimálne    1 

meter. 

https://cloud6u.edupage.org/cloud/Vyhlasenie.pdf?z%3AZk%2B9hMrSj6cMIvQuptqm7%2BfO6JjpF%2BzvoJdalZ8XOMsH7AxSEtXGMSK7lr5L5%2BGK


• Počas dňa budú deti dodržiavať hygienické pravidlá (mydlo, dezinfekcia rúk, utieranie 

rúk do papierových obrúskov, nie látkových). 

• Pitný režim bude prebiehať obvyklým spôsobom. Každé dieťa má svoj vlastný pohárik. 

Poháre sa dezinfikujú každý deň. 

 

 

Stravovanie: 

 

• Stravovanie detí bude prebiehať v jedálni v obvyklom režime. 

 

Čo priniesť: 

 

• prezúvky 

• pyžamo 

• náhradnú spodnú bielizeň vložte do skrinky dieťaťu 

 

 

Dôležité upozornenie: 

 

• Pokiaľ rodič alebo dieťa nebude rešpektovať vyššie uvedené pokyny a nariadenia, dieťa 

bude z dochádzky do MŠ VYLÚČENÉ. 

• Pokiaľ sa ochorenie COVID-19 potvrdí u kohokoľvek z detí alebo personálu, materská 

škola môže byť s okamžitou platnosťou zatvorená.  

 

Prosíme všetkých o zodpovednosť a obozretnosť. 

 


