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VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÉ PODMIENKY PREVÁDZKY 

MATERSKEJ ŠKOLY OD 02.09.2021 

„Upozornenie!“ Tieto pokyny sa týkajú všeobecne všetkých tried. Dôkladne si prečítajte tento dokument. 

 

Zákonní zástupcovia a deti musia dodržiavať nasledovné pokyny: 

➢ ranné preberanie detí bude prebiehať pred budovou každej materskej školy – pri hlavnom 

vchode v čo najkratšom časovom intervale, zdržiavanie sa v priestoroch materskej školy je 

zakázané, výnimku budú mať novoprijaté deti (zák. zástupcovia budú môcť ráno 02. - 03.09.2021  

vstúpiť do priestorov šatne na krátky čas), deti, ktoré sú prijaté na poldennú dochádzku zák. 

zástupcovia odovzdajú p. učiteľke priamo v šatni (vchod z dvora hl. budovy MŠ na ul. L. Svobodu 

22) 

 

➢ poobedné odovzdávanie detí bude prebiehať v prípade priaznivého počasia na školskom dvore 

alebo  pri hlavnom vchode – po zazvonení na zvonček poverený zamestnanec privedie dieťa 

k dverám, deti prijaté na poldennú dochádzku si zák. zástupcovia preberú na šk. dvore pri triede   

 

➢ pri príchode aj do exteriéru materskej školy je povinné dodržiavať hygienicko–epidemiologické 

opatrenia: 

- nosenie rúšok  

- dodržiavanie odstupov 

 

➢ ranný filter vykoná pedagogický zamestnanec pri vstupe dieťaťa do triedy 

 

➢ zákonný zástupca odovzdáva dieťa poverenému zamestnancovi materskej školy pri vchode 

 

➢ zákonný zástupca je povinný bezodkladne v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 

oznámiť dôvod neprítomnosti pedagogickým zamestnancom v triede dieťaťa prostredníctvom 

EduPage 
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➢ zákonný zástupca predloží po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 

viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti  prostredníctvom 

EduPage,  inak dieťa nie je možné prevziať od MŠ! 

 

➢ rešpektujte zákaz nosenia hračiek a iného materiálu (ani narodeninové, či meninové prekvapenia 

pre kamarátov v triede) alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy vrátane rôznych 

krémov na ruky, balzamov na pery a pod.  (aplikujte ich doma pred príchodom do MŠ) 

 

➢ v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný 

zástupca bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy a 

ďalej postupujte podľa usmernenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a 

podľa nariadení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR 

 

➢ povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény riaditeľovi školy (správou 

cez EduPage alebo emailom: riaditelka@msmalinovo.sk, prípadne telefonicky: 0918 672 630), ak 

bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok je dieťa z materskej školy 

vylúčené 

 

➢ následne je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásenie dieťaťa zo stravy u vedúcej školskej 

jedálne do 8:00 (odporúčané aplikáciou EduPage, v nevyhnutných prípadoch emailom: 

jedalen@msmalinovo.sk alebo telefonicky: 02/45 955 431), inak bude platba za stravu započítaná 

 

➢ dodržiavanie opatrení vydaných ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR 

 

Pri nedodržaní horeuvedených, ako aj ďalších pokynov bude musieť byť dieťa z materskej školy 

vylúčené! 

V Malinove, dňa 24.08.2021 

__________________________ 

                                                                                                                   Šusterová Slavomíra 

                                                                                                                 riaditeľka materskej školy 
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