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ZŠ S MŠ TRNOVEC NAD VÁHOM 302 

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ NASTUPUJÚCICH  

25.01.2021  DO MATERSKEJ ŠKOLY. 

 

 Na základe rozhodnutia ministra školstva č.2021/9418:2-A1810 a po prerokovaní so 

zriaďovateľom je možnosť obnovenia  prevádzky materskej školy v Trnovci nad Váhom dňa 

25.01.2021, len pre deti zákonných zástupcov, ktorí nahlásili záujem do 22.1.2021 do 12:00  na 

mail : skolka@zstrnovecnv.sk a zabezpečujú kritickú infraštruktúru a pre deti zákonných 

zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (obidvaja majú 

od zamestnávateľa potvrdenie, že nemôžu vykonávať prácu z domu) a musia dochádzať do 

zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce a musia sa preukázať negatívnym antigénovým 

resp. negatívnym RT-PCR testom.  

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy  

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

 Materská škola má vytvorenú skupinu detí, ktorá sa v rámci jedného týždňa nemení bez 

ohľadu na vekové zloženie skupiny detí. 

 O jednu skupinu sa stará vždy iba určený personál -  zamestnankyne, ktoré sa nestriedajú 

v rámci viacerých skupín. Vzdelávanie nebude prebiehať podľa školského vzdelávacieho 

programu.    

 Dieťa sa prijíma na celodenný pobyt od 25.01.2021!!! Ruší sa poldenný pobyt.  

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov.  

 

 Zákonný zástupca: 

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

podmienky konkrétnej MŠ na obdobie od 25.01.2021 

o Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa pri odvádzaní dieťaťa z  materskej školy, t.j. nosenie rúška, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk. 

o Zákonný zástupca musí dieťa priniesť do MŠ od 6:30 do 8:00!!! Po tomto čase 

nebude dieťa prebraté od rodiča. Budova MŠ sa bude otvárať  popoludní 

o 14:30.  

o 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. 

o Zákonný zástupca odhlasuje dieťa v nevyhnutnom prípade (choroba, návšteva 

lekára). 

o 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 
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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). 

o 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.  

o sprevádzajúce osoby pri preberaní dieťaťa do kolektívu alebo odovzdávania 

dieťaťa z kolektívu sa musia preukázať  negatívnym antigénovým, resp. 

negatívnym RT-PCR  testom. 

 

Preberanie detí do kolektívu/odovzdávanie detí z kolektívu 
 

 Do budovy sa umožní vstup iba 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 nemal 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. 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 
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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. 

 

 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 a majú negatívny 

antigénový test. Triednym učiteľkám nahlási približný čas, kedy si dieťa vyzdvihne 

z materskej školy a meno sprevádzajúcich osôb, ktoré budú môcť dieťa vyzdvihnúť. 

  

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

iné hromadné podujatia, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb. 

 

 Od 01.01.2021 nadobúda účinnosť VZN č. 2/2020, ktoré upravuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Trnovec nad Váhom. Podľa §2 ods.1 výška mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ je určená 

sumou 15 € jednotne pre všetky deti navštevujúce MŠ. 

 

 Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na mesiac január 2021 - 5€, čo 

predstavuje prepočítanú čiastku z VZN za reálny pobyt v MŠ súvisiaci s obnovou 

prevádzky. 

Tieto pokyny sa budú aktualizovať priebežne podľa pokynov a rozhodnutí príslušných 

orgánov .  

Pri nástupe dieťaťa do MŠ 25.1.2021 svojím podpisom potvrdzujete, že ste tieto pokyny 

preštudovali a akceptujete všetky body tohto dokumentu. 

 

 

V Trnovci nad Váhom,  21.1.2021                                                              Mgr. Miriam Žigová  

                                                                                                                 riaditeľka školy 


