
Pokyn upravujúci podmienky Materskej školy v Pustých Sadoch na zamedzenie šíreniu 
vírusu COVID-19 v školskom roku 2020/2021 vo veciach:  

a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy  

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

zo dňa 28.8.2020 

MŠ Pusté Sady obnovuje prevádzku od 1.9.2020 po dohode so zriaďovateľom za podmienok 
dodržania hygienických požiadaviek stanovených rozhodnutím  Ministerstva školstva vedy 

výskumu a športu SR. 

RODIČ 

Vstup do MŠ len s ochranou tváre a rúk. 

V šatni detí sa rodičia zdržujú čo najkratší čas. 

Rešpektujú pravidlo R O R - ruky, odstup, rúško. 

Predkladá  dotazník a písomné vyhlásenie o tom, že dieťa je bezinfekčné. 

DIEŤA 

V triede sú deti bez rúšok. 

Rodič odloží dieťaťu rúško do skrinky . 

Učiteľka prevezme od rodiča dieťa až po rannom filtri, keď každému z detí zmeria telesnú teplotu. 

Ak bude dieťa prejavovať príznaky akéhokoľvek ochorenia  

a jeho telesná teplota bude vyššia ako 37,5 ° C , dieťa nebude 

prevzaté učiteľkou do MŠ! 

MŠ 

Zamestnanci MŠ majú odporúčané nosiť rúško alebo ochranný štít počas výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zamestnanci MŠ nosia ochranné rúško pri kontakte s rodičmi. 

Učiteľka prevezme dieťa až po rannom filtri. 

MŠ zabezpečuje kontrolu dodržiavania sprísnených hygienických požiadaviek zamestnancov i detí (nosenie 
rúšok alebo ochranných štítov, pravidelná dezinfekcia priestorov, používanie jednorázových utierok miesto 
uterákov, intenzívnejšie vetranie, pravidelné umývanie rúk u zamestnancov i detí, vylúčenie stomatohygieny, 
zabezpečenie odstupov medzi detskými ležadlami, vyčlenenie priestoru v prípade potreby izolácie dieťaťa). 

Dňom 1.9.2020 až do odvolania sa rušia podujatia MŠ organizované mimo obec (návšteva bábkového divadla, 
hosťujúce divadlá v MŠ..) 

Mgr. Monika Oboráková, riaditeľka MŠ Pusté Sady 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dieťa pri nástupe do MŠ prejde ranným filtrom  
a nesmie prejavovať  nasledovné príznaky: 

 
 

- telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška 
- malátnosť, neprimeraná únava 
- začervenané, zapálené oči s výtokom 
- upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom 
- hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha) 
- bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch 
- suchý dusivý kašeľ 
- vlhký produktívny kašeľ 
- vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne 
- novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty 

a pod. na koži 
 

- rodič svojim podpisom prehlasuje, že regionálny úrad verejného 
zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 
dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 
 

- tiež, že dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 
domácnosti, neprišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, 
ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový 
zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

 

 

 


