
Organizačné pokyny pre rodičov súvisiace s otvorením 

                                         Materskej školy  v Bobote 

 Materská škola bude od 1.06.2020 do konca školského roka v prevádzke od 6.00 hod.- 

15.00 hod. každý pracovný deň 

 Rodičia privedú deti do vstupnej chodby MŠ, kde poverený zamestnanec odmeria 

dieťaťu teplotu bezdotykovým teplomerom, vykoná ranný filter zapíše do 

zoznamu,  dieťa  a rodičia si vydezinfikujú ruky 

 Rodič pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa 

 Ak zdravotný stav dieťaťa bude nevyhovujúci, poverený zamestnanec ho nepreberie 

 Následne dieťa zavedie do šatne a odovzdá ho p. učiteľke do triedy na 1.podlaží –

Lienková trieda. 

  Deti budú môcť prichádzať a odchádzať iba s osobami, s ktorými žijú v spoločnej 

domácnosti 

 Pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa môže do budovy vstupovať s jedným dieťaťom len 

jedna osoba a to podľa dohodnutých časových intervaloch – približne po 10 minútach. 

 Deti budú v triede vekovo pomiešané, skupina bude s tými istými deťmi aj učiteľkami 

 Deti budú tráviť väčšinu času vonku, s výnimkou veľmi nepriaznivého počasia. Vo 

vnútorných priestoroch budú väčšinou iba počas obeda a popoludňajšieho odpočinku. 

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 

Zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 Deti budú používať jednorazové utierky na ruky 

 Deti majú zakázané nosiť hračky  z domáceho prostredia 

 Odporúčame rodičom deti vybaviť fľaškou s vodou, náhradným oblečením podpísané 

a uložene v ruksaku, ktorý ponechajú v skrinke dieťaťa 

 Rodičia budú  každý týždeň prať posteľné prádlo odporúča sa prať na 900 C a následne 

ho ožehliť 

 Rodičia musia predkladať pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vyhlásenie o tom, že dieťa 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 

 Rodičia budú musieť zabezpečiť deťom náhradné rúško umiestnené v skrinke dieťaťa. 

Materská škola vyžaduje aby, boli rúška každý deň oprané a ožehlené 

 Deťom z rodín, ktoré sú v karanténe nebude umožnený pobyt v materskej škole 

 Materská škola bude  denne dezinfikovať všetky hračky, stolíky, stoličky, kľučky , 

zábradlie  v interiéri vo zvýšenej miere bude dezinfikovať aj všetky dotykové plochy 

 Po ukončení prevádzky a pred začatím prevádzky budú triedy vydezinfikované  

 

 


