
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

 

Pokyny upravujúce podmienky materskej školy  

na obdobie škol. roku 2021/2022. 
 

Pokyny pre zákonných zástupcov 

 
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 

školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 

materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022. 

 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“  a takisto aj po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej 

školy v trvaní viac ako tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane 

víkendov a sviatkov. V zelených okresoch predkladá toto vyhlásenie dobrovoľne na 

základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných 

okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil 

,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom 

okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej fázy.  

 Zákonný zástupca odovzdá pri prvom preberaní dieťaťa náhradné oblečenie pre dieťa, 

prezuvky, pyžamo, hrebeň, uterák, menšiu šálku na pitný režim a náhradné rúško  

1 ks, ktoré sú uložené vo vyčlenenej a označenej skrinke každého dieťaťa. Každé 

dieťa má označené menom!!! všetky individuálne potreby osobnej hygieny (hrebeň, 

pohár, uterák, oblečenie, prezuvky) tak, aby nedochádzalo k ich zámene. 

 Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho 

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.  

 Zákonný zástupca je povinný odhlásiť /prihlásiť dieťa zo stravy vždy do 14:00 hod. na 

nasledujúci deň. Výnimku tvorí pondelok a situácie, keď dieťa náhle ochorie, vtedy je 

možné dieťa odhlásiť/prihlásiť na stravu do 7:00 hod.  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.  

 V prípade, že má dieťa alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo 

strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení. 

 V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne tejto situácii informuje triedneho učiteľa, resp. riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole , ak 

bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestnym  RÚVZ, 

za  týchto podmienok  dieťa MŠ nenavštevuje. 

 

  



Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania 

 
 Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.  
 Zákonný zástupca musí dieťa priniesť do MŠ od 6:30 do 8:00 hod.!  V priestoroch 

materskej školy sa zákonný zástupca zdržiava len nevyhnutný čas. Budova MŠ sa 

o 8.00 zamyká.! 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 hod.  

 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie 

telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra závisí od aktuálnej epidemiologickej 

situácie. Ak sa škola rozhodne vykonávať v rámci ranného filtra meranie teploty, túto 

nikde nezaznamenáva a nespracováva. 

Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), 

dieťa nepreberie. 

 Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a 

zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného 

ochorenia. 

 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre 

deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa 

podmienok materskej školy. 

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 

 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo 

zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– 

epidemiologickými nariadeniami. 

 Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom. Medzi lehátkami bude 
dostatočný odstup. 

 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. 

 Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických 

návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, 

aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje 

prenos nákazy.

 V zariadení sa neodporúča v čase mimoriadnej situácie organizovať žiadne 

spoločenské akcie - MDD, rozlúčky a besiedky a iné hromadné podujatia, pri ktorých 

dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb. 

 Pri podozrení na ochorenie COVID-19  postupuje materská škola podľa manuálu 

školského semaforu na školský rok 2021/2022, verzia 1.0 COVID Automatu 

schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR 

zverejnených dňa 12.8.2021.  

 Zákonný zástupca je povinný uhradiť pravidelný mesačný príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov materskej školy (školné) - 15,00 € do 10 dňa v mesiaci.  

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,  

a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  



b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou 

doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi,  

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

d. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom,  

e. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku.) 

 

Tieto pokyny sa budú aktualizovať priebežne podľa pokynov a rozhodnutí príslušných 

orgánov .  

 



 

V Trnovci nad Váhom 30.08.2021                                          Mgr. Miriam Žigová 

                                                                                                     riaditeľka školy 


