
Prevádzka a vnútorný režim Materskej školy 1.mája 1348/28, Púchov             

od 1.6.2020 do odvolania. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov/detí 

Prevádzka MŠ: 

Prevádzka materskej školy bude od 1.6.2020 v čase 6,00 – do 15,00hod. MŠ môže byť 

otvorená maximálne 9 hodín denne. 

Deti budú v skupine s maximálnym počtom 15  a dôraz bude kladený na to, aby 

nedochádzalo k  bezprostrednému stretávaniu skupín počas jednotlivých aktivít.  Metódy 

a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny 

vzhľadom na vek detí. Táto skupina o počte 15 detí sa bude meniť (podľa potreby dopĺňať) 

vždy až nasledujúci týždeň.  

Záujem o umiestnenie detí v MŠ prejavilo maximum zákonných zástupcov v počte 30.  

Podľa pokynov Ministerstva školstva SR a usmernení hlavného hygienika SR sme umožnili 

návrat deťom rodičov v tzv. prvej línie (lekári, zdravotné sestry, opatrovateľky, záchranný 

zbor, hasiči, policajti, ozbrojené sily, pedagógovia... ostatní  momentálne zamestnaní rodičia. 

Rovnako sme podľa pokynov umožnili návrat i deťom, ktorých jeden z rodičov je 

momentálne na rodičovskej dovolenke, ale sú predškoláci teda nastupujú k 1.9.2020 do 

základnej školy. Pre ostatným sa nepodarilo vytvoriť potrebné miesta na umiestnenie detí do 

zariadenia v čase pandémie COVID19. 

Deti by mali  prichádzať a odchádzať zo zariadenia s osobami , ktoré žijú s dieťaťom 

v spoločnej domácnosti, pričom dieťa a sprevádzajúca osoba vstupuje do priestoru budovy 

MŠ s ochranným rúškom. Pri vchode do budovy použijú dezinfekciu.  

Pri každom vstupe do budovy MŠ bude každému dieťaťu , rodičovi aj ostatným osobám 

odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom. Maximálny čas prezliekania v šatni zariadenia 

je 10 minút, aby sa zabezpečila eliminácia počtu osôb v interiéroch MŠ. Po príchode do školy 

sa dieťa prezuje a odloží si veci do skrinky- taktiež si do nej odloží rúško. Následne si dieťa 

prevezme učiteľka, ktorá odvedie dieťa do umyvárky, aby si pod jej dohľadom dôkladne 

umylo ruky. Okrem rezervného rúška, fľašky s nápojom, hygienických vreckoviek, 

náhradných vecí na prezlečenie si dieťa nič iné do MŠ nenosí. Deti  ani pedagógovia 

v interiéroch ani exteriéroch počas dňa rúška nenosia.  

Okrem zvýšenej hygieny u detí bude dochádzať aj k zvýšenej dennej dezinfekcií hračiek, 

priestorov MŠ.  Zariadenie musí zabezpečiť dostatočné odstupy medzi detskými ležadlami 

podľa možností zariadenia. K dispozícií budú tiež len hračky, ktoré sú ľahko dezinfikovateľné.. 

Stravovanie bude zabezpečené ako obyčajne, ale za zvýšených hygienických štandardov. 

Výchovno-vzdelávací proces bude prispôsobený vekovým požiadavkám a počtu detí. Čo 

najviac času budeme s deťmi tráviť na zrekonštruovanom školskom dvore.  Denne sa bude 

na jednotlivých prvkoch školského ihriska vykonávať povinná dezinfekcia všetkých 

dotykových plôch. 



Povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa: 

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo pri každom prerušení dochádzky  

dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné  VYHLÁSENIE o tom, že dieťa 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Bez 

tohto vyhlásenia nie je možné dieťa do MŠ prijať. 

Každý deň zákonný zástupca  pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje  

PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o zdravotnom stave dieťaťa. 

Obe tlačivá sú v prílohe. (môžete si ich vytlačiť a priniesť prvý deň do MŠ)  

 

  


