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Dodatok č. 1 
 

k organizačnému zabezpečeniu prevádzky Materskej školy Turgenevova 7, Košice 

a Elokovaného pracoviska Lorinčík 15, Košice k 01.06. 2020 

 

 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

v materskej škole od 15.06. 2020 do odvolania 
 
 

 

 

POVINNOSTI,   POŽIADAVKY  A OZNAMY PRE RODIČOV   

 

 

ČAS PREVÁDZKY : 06.30-16.30     
(o 8.00 sa areál a budova školy zamyká – je potrebné dodržať čas odchodu z areálu 

školy aby sa  brána mohla zamknúť,  o 14.45 sa areál a vchody odomykajú)  
 

1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri 

privádzaní dieťaťa do materskej školy a to nasledovne :  

 

• dodržiava všetky pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy 

na obdobie do konca školského roku 2019/2020. 

• pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a 

pokynmi RÚVZ 

• celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti  v budove  MŠ sa minimalizuje na 

nevyhnutný čas  

• počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odovzdávaní dieťaťa do 

materskej školy a preberaní dieťaťa z materskej školy dodržiava nosenie rúšok, rešpektuje 

dodržiavanie odstupov, dezinfikuje si ruky 

• odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá vykoná ranný filter,  učiteľka meria deťom teplotu 

priebežne počas dňa 

• zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie(tlačivá 

majú pani  učiteľky pripravené a tiež sú zverejnené aj na stránke školy v časti  „tlačivá od 1.6. 

2020“) 

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 

lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok  dieťa materskú školu ďalej nenavštevuje. 

• v prípade zníženého počtu detí  riaditeľka školy rozhodne  o organizačných zmenách  v podľa 

aktuálneho počtu detí a deti sa budú môcť spájať tak, aby boli zabezpečené hygienické 

a bezpečnostné podmienky. Toto rozhodnutie vykoná riaditeľ školy nie len z dôvodu poklesu 
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počtu detí, ale aj z dôvodu ochorenia zamestnancov, a inej neprítomnosti zamestnancov na 

pracovisku, (v prípade potreby  striedanie učiteľov bude prebiehať aj medzi inými 

školami ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice).  

 

2. ĎALŠIE POKYNY  A OZNAMY :  

• rodič - ZABEZPEČÍ 1 ks rezervné rúško svojmu dieťaťu a  uloží na poličke v šatni, kde má 

dieťa svoje veci. 

• zabezpečí dieťaťu bezpečnú pevnú obuv (nie vsuvky) s označeným menom. 

• Ddieťa nosí do MŠ vlastné pyžamo, posteľné prádlo, obliečky a plachtu -  1x týždenne (vždy 

v piatok)  zabezpečuje rodič výmenu. 

• zákaz nosenia hračiek alebo iných pomôcok, materiálu  z domu. 

• zákaz nosenia vlastnej stravy a nápojov z domu, okrem detí, ktoré majú povolené diétne 

stravovanie. 

• v šatni na určenom mieste môže byť len 1 ks náhradného oblečenia uložené v samostatnej taške 

– sáčku. Na polici môže byť len náhradné rúško. 

• rodičom sa z epidemiologických a hygienických dôvodov zakazuje nosiť akékoľvek balené 

potraviny 

• po prevzatí dieťaťa zo šatne alebo zo školského dvora je zakázané zdržiavať sa  a využívať 

priestor školského dvora 

• v prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora ( kde je učiteľka so svojou skupinou 

v určených zónach) – opúšťa areál školského dvora 

• odhlasovanie dieťaťa zo stravy rodič realizuje elektronicky, odhlásenie z dochádzky  dieťaťa 

dlhšej ako 3 dni, učiteľke vopred (ak je táto skutočnosť známa), alebo telefonicky v kancelárii 

riaditeľa školy  678 85 70  

• v triedach  sa v tomto mimoriadnom období minimalizuje počet hračiek, a učebných pomôcok, 

redukuje sa nábytok  z dôvodu dodržania 1 – metrových odstupov medzi ležadlami 

• vzhľadom k dobrovoľnej účasti detí v  MŠ sa výchovno – vzdelávacia činnosť 

NESKUTOČŇUJE podľa Školského vzdelávacieho programu  

 

Vylúčenie a ukončenie dochádzky z MŠ - opatrenia: 

• Ak rodič  opakovane poruší vydané opatrenia, dieťa bude  vylúčené z dochádzky do MŠ 

(opakovaný  neskorý príchod do MS a odchod z MŠ  -  porušovanie časového termínu príchodu 

dieťaťa do MŠ ako aj neprevzatie dieťaťa do 16,30 hod.,  neoznámené a utajené skutočnosti 

o zdravotnom stave dieťaťa). 
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