
Čo potrebuje dieťa  pri prvom vstupe do 

MŠ : 

 
  

Vážení rodičia, predkladáme Vám zoznam potrebných vecí 

k prvému vstupu  pravidelnej dochádzky do Materskej školy : 
  

 Pevnú obuv na prezutie –nie šľapky 

 Pyžamo 

 Náhradné oblečenie (v prípade nehody:   

       spodnú bielizeň, ponožky, tepláky, tričko) 

 Hygienické vreckovky 

 Pohárik na pitný režim 

 Hrebeň  

 Kópiu Preukazu zdravotného poistenia 

 2 rúška /dieťa vstupuje do spoločných priestorov- šatňa, 

vstup MŠ v rúšku, v zbernej triede je dieťa v rúšku/ 

 
Všetky veci je nutné dieťaťu podpísať, označiť! 

 
Základné pokyny k nástupu do materskej školy: 

 
1. Materská škola sa otvára 02.09.2021 /štvrtok/ od 6.45 hod.. 

 

2. V   ZBERNÝCH   TRIEDACH   JE   POVINNOSŤ   DIEŤAŤA   NOSIŤ   

RÚŠKO. 

AK  JE  DIEŤA  V MŠ  od 6.45 hod. do 7.00 hod. a  od 15.45 hod. do 16.30 

hod.  JE  UMIESTNENÉ  V  ZBERNEJ   TRIEDE. 

 

3. Pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v 

súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  

 

4. Deti nemajú povinnosť nosiť rúška vo svojej triede. Rúška majú deti povinné 

nosiť v spoločných priestoroch, ako sú šatne, vstupné haly a zbernej triede. 

 

5. V školskom roku 2021/2022 sa neorganizujú hromadné akcie.  

 

6. 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. 

 

7. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických 

opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v priestore 



materskej školy /šatňovom priestore materskej školy/ a pri odvádzaní dieťaťa z 

materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 

8. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 

zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho 

a zástupkyňu materskej školy. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

9. 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) 

nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

 

Príchod a odchod z materskej školy 

1. Prevádzková doba materskej školy je od 6.45 hod. do 16.30 hod. 

 

2. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo 

vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je obmedzený na nevyhnutné 

minimum.  

 

3. Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje 

vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 

 

4. Materská škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy 

vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. Dieťa, ako aj sprevádzajúca 

osoba je povinná si dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným 

pri vstupe do budovy. 

 

5. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. 

 

6. Materská škola vykonáva ranný zdravotný filter. Ranný zdravotný filter sa 

vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom 

v rámci ranného filtra sa odporúča. Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st. 

C. Ak je dieťaťu nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st. C, 

meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná 

telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších 

piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st. C, nebude mu 

umožnené zúčastniť sa výchovno-vzdelávacom procese. 

 

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

dieťa nepreberie.  

 

8. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy 

Vyhlásenie o bezpriznákovosti (príloha č. 1). Taktiež dané tlačivo predkladá po 

každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po 

sebe idúce dni. Počíta sa aj víkend. 

 

9. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky 

alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. 

 



10. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby 

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

epidemiologickými nariadeniami. 

 

11. Nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do 

materskej školy je prísne zakázané. 

 

 

 

 

  
Ďakujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 
 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách 
a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. 
c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko 
prerušenia výučby v triede. 
 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka  

Dátum narodenia dieťaťa/žiaka  

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka  
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: 
..................................................................................................... 
*vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka 
 

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že: (označte „X“) 
□ dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy 

a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, 
bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho 
traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka), 

□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
deti a dorast dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie, 

□ dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na 
ochorenie COVID-19,2 

□ v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí: 
a má menej ako 12 rokov: 

□ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej 
republiky splnili povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok 
PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných 
osôb3,. 

a má viac ako 12 rokov: 
□ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, 

alebo obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si 
uplatňuje status plne zaočkovanej osôby3. 

 
Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených 
príznakov ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si 
vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že 
by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch. 
 
V ................................. dňa ................... ........................................................................................ 
 podpis 
 (zákonný zástupca/plnoletý žiak) 

 

                                                 
1 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 

minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí 
dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej 
starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje 
osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne 
zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19). 

2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k 
nariadeniu karantény. 

3  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 
180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 


