
 

                                     Materská škola Rudina 444, 02331 Rudina 

 

Pokyny pre rodičov detí  prihlásených do MŠ na báze dobrovoľnosti od 1.6.2020  po 

splnení nasledujúcich podmienok: 

RODIČIA: 

1. rodičia odovzdajú dieťa bez zvýšenej telesnej  teploty a  zdravé 

2. pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky 

3. bez infekčnosť  dieťaťa potvrdia čestným prehlásením 

4. odprevadia svoje dieťa do šatne, po celý čas pobytu v MŠ majú rúško, v šatni sa nezdržujú, 

minimalizujú čas strávený v budove MŠ (do 10 minút i menej) 

5. dodržujú minimálnu vzájomnú vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre 

6. rodič privádza dieťa sám, bez prítomnosti iného dieťaťa, alebo rodiča 

7. každý deň, po príchode do MŠ podpíšu prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

8. prevádzka MŠ sa skracuje na čas 9 hodín od 6.30 do 15.30 

9. rodičia si prinesú pero, ktorým každý deň potvrdia zdravotný stav dieťaťa 

10. rodič má možnosť osobne, alebo telefonicky odhlásiť svoje dieťa v daný deň z MŠ avšak iba 

do 7.30hod., z dôvodu COVID – 19 sa strava počas neprítomnosti dieťaťa v MŠ do 

prinesených nádob nevydáva, strava neodhlásenému dieťaťu prepadá 

11. do budovy MŠ môžu vstúpiť naraz iba 3 osoby s dieťaťom 

DETI 

1. pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky 

2. rúško si môžu zložiť v šatni, počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť nemusia, 

v skrinke však musia mať i jedno náhradné rúško v igelitovom vrecku  - podpísané 

3. musia si pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby 

4. majú zakázané nosiť si do MŠ akékoľvek hračky 

5. každý piatok si vyzdvihnú posteľnú bielizeň, ktorú operú a v pondelok ráno prinesú do MŠ 

6. nebudú používať textilné uteráky, nebudú si umývať zuby 

7. skrinky na osobné veci budú pre všetky deti na prízemí MŠ 

MATERSKÁ ŠKOLA 

1. zabezpečí maximálne 15 detí v triede 

2. umožní, ak to počasie dovolí, tráviť čo najviac času vonku s deťmi 

3. zabezpečí, aby všetky predmety, pri ktorých dochádza ku kontaktu, sa denne dezinfikovali 

4. pravidelne, intenzívne a krátko vetrá všetky triedy 

5. nebude používať textilné uteráky, MŠ bude využívať jednorazové papierové obrúsky 

6. pripraví podmienky na spanie detí tak, aby postieľky boli umiestnené s rozstupom  

do jedného metra alebo podľa možností materskej školy 


