
Milí rodičia, 

 Vaše dieťa (deti) boli prijaté do materskej školy s nástupom 1.6.2020. Upozorňujeme 

Vás, že sa v súčasných podmienkach zmenili prevádzkové a hygienické podmienky 

v MŠ v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva... a zriaďovateľa Mestskej časti 

Bratislava – Rača.: 

 Prevádzka materskej školy je od 7,00 – 16,00.  

 Deti budú zadelené do 4 tried v pavilóne A s maximálnym počtom 15 detí na triedu. 

  Pri príchode Vám zamestnankyňa oznámi do ktorej triedy bolo Vaše dieťa zadelené 

 Deti prichádzajú od 7,00 do 8,00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do 

priestorov MŠ vstupujú po vyzvaní s použitím rúška. Po uzamknutí budovy – 8,00 

už nebude možné prevziať dieťa do MŠ. 

 Dieťa si  môžete z MŠ prevziať v čase od 15,00 najneskôr 15,50, aby sa o 16,00, 

mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia. 

 Zamestnanec pri vstupe zmeria teplotu každému vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri 

nameraní zvýšenej teploty 37,1°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do 

budovy. Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej 

osoby. Presmeruje rodičov do šatne. Do šatne môžu vstúpiť max. 3 dospelé osoby 

s deťmi.  

 Pri prvom nástupe 1.6.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísanú záväznú prihlášku 

a vyhlásenie, a prehlásenie denne. Vyhlásenie musí nanovo vypísať a odovzdať vždy 

po absencii troch pracovných dní a viac.  

 V šatni sa môžu zdržovať len tri dospelé osoby s deťmi, preto čo najrýchlejšie rodič 

dieťa prezlečie a odvedie do triedy. 

 Pred vstupom do triedy učiteľka  zrealizuje ranný filter prevezme záväznú žiadosť, 

vyhlásenie a skontroluje prehlásenie, ktoré rodič následne vloží do skrinky dieťaťa.  

 Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky. Prinesené veci rodič musí 

hneď odniesť – nemôžu zostať v skrinke.  

 Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie a náhradné rúško. 

 Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom 

zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča. 

 Do odvolania sa budú používať  len papierové utierky. Deti si budú často a dôkladne 

umývať ruky mydlom. Budeme obmedzovať telesný kontakt detí medzi sebou. 

 Deti budú v triedach bez rúšok. Učiteľka si môže vybrať, či bude tiež bez rúška, alebo 

bude používať rúško alebo štít.  

 V prípade pekného počasia sa budú aktivity realizovať vonku.  

 Neprítomnosť dieťaťa s udaním dôvodu sú rodičia povinní nahlásiť do 8,00, inak sa 

im bude započítavať stravná jednotka. 

 Deti môžu priniesť do škôlky a aj vyzdvihnúť len osoby žijúce v spoločnej 

domácnosti. 

 Stravovanie bude postupne po triedach od A triedy po D triedu v školskej jedálni v 

čase Desiata od 8,15 do 9,15,Obed od 11,15 do 12,30 a Olovrant od 14,10 do 15,10.  

 Pri opätovnom nástupe do MŠ po prekonaní choroby s respiračnými príznakmi, 

zákonný zástupca sa preukáže triednej učiteľke lekárskym potvrdením, 

alebo  negatívnym výsledkom z testov na Corona 19, že dieťa je zdravé. 


