
Pri nástupe detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 

zohľadňujeme možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie 

ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ : 

➢ Vstup do materskej školy /rodičia, deti, osoby/ bez 

nasledujúcich príznakov /zvýšená teplota, škriabanie 

hrdla ,bolesť hrdla, bolesť hlavy, ťažkosti s dýchaním, 

kašeľ a únava/ 

➢ Dieťa prichádza do materskej školy v sprievode jednej 

osoby 

➢ Dodržiavať zásady R-O-R /ruky- odstup -rúško/ v zmysle 

pokynov jednotlivých fáz 

➢ Vstup rodiča, dieťaťa ,osoby v rúšku 

➢ Dezinfekcia rúk pri vstupe 

➢ Dodržiavať odstup 

➢ Doba zdržania v budove na minimálny čas  

    / max 10 minút/ 

➢ Zabezpečiť dieťaťu do skrinky /1 ks náhradné rúško/ 

➢ Meranie teploty dieťaťa pri vstupe do triedy 

pedagogickým zamestnancom /ranný filter/,rodič čaká 

po dobu  merania teploty dieťaťa pri dverách triedy 

➢ Počas pobytu dieťaťa v materskej škole a zistenia  

príznakov COVID -19 u dieťaťa, 

pedagogogický  zamestnanec ihneď telefonicky 

kontaktuje rodiča o zdravotnom stave dieťaťa a rodič je 

povinný okamžite vyzdvihnúť dieťa z materskej školy , 

následne kontaktuje telefonicky lekára dieťaťa 

 



INFORMÁCIE PRE RODIČOV POČAS OPATRENÍ 

COVID 19 !!! 

✓ Prevádzka MŠ od 6,30 hod. do 16,30 hod. 

✓ Deti privádzať do MŠ do 8,00 hod. 

✓ Deti odvádzať z MŠ od 14,45 hod. 

✓ Dieťa ráno odovzdať pani učiteľke do triedy, kde je 

dieťa zaradené-momentálne sú zrušené zberné triedy! 

✓  Menné zoznamy detí sú na dverách tried 

 I. trieda -prízemie /ŽABKY/ 

 II. trieda -poschodie /VČIELKY/ 

✓ Skrinky v šatni majú deti označené svojim menom a 

priezviskom 

✓ Pri nástupe do MŠ pedagogický zamestnanec odovzdá 

rodičom potrebnú dokumentáciu pre potreby MŠ, ktorú 

treba vypísať a obratom priniesť do MŠ 

✓  Pri nástupe do MŠ zabezpečiť dieťaťu   

  prezuvky, pyžamo, úbor /bavlnené tričko, krátke    

  bavlnené nohavice, vak na úbor, ponožky/,hrebeň s    

  uškom  

  náhradné oblečenie- vložiť do   skrinky dieťaťa 

✓  Rodičia nových detí podpíšu všetky odevy a prezuvky 

detí fixou na textil 

✓ Povinný poplatok za MŠ /20,00 €/ a poplatok za stravu 

/šek so sumou za stravu bude vložený v skrinke dieťaťa/ 

treba uhradiť mesačne na čísla účtov, ktoré sú 

zverejnené na nástenke pred vstupom do I. triedy na 

prízemí  

Poplatok za MŠ-20,00 € treba hradiť mesačne a včas ,aby 

poplatok bol na účte MŠ do 10. v mesiaci 



Predškoláci, ktorí majú 1 rok pred plnením šk. 

dochádzky poplatok neplatia !!! 

Poplatok za stravu treba uhradiť každý mesiac v termíne 

od 20. do 23. v mesiaci 

✓ V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ treba odhlásiť 

stravu dieťa telefonicky ,deň vopred na číslo ŠJ, alebo 

 MŠ/viď na nástenke pred I.triedou/, osobne, alebo   

do zošita,ktorý sa nachádza v šatni na parapete okna 

Ak si stravu odhlásite v deň neprítomnosti dieťaťa 

môžete si ju vyzdvihnúť v čase od 12,00 do 12,15 hod. 

✓ Nenosiť hračky  do MŠ!!! 

✓ Možnosť prihlásenia detí na krúžky v šk. roku 2020/2021 

–Informácie o krúžkoch na nástenke v šatni 

Prihlasovacie formuláre položené na skrinke v šatni 

✓ Stretnutie rodičov na plenárnom zasadnutí v šk. roku 

2020/2021 sa odkladá z dôvodu opatrení COVID 19 na 

dobu neurčitú-termín bude včas zverejnený na nástenke  

✓ Odsúhlasenie potrebných náležitostí materskej školy pre 

šk.rok 2020/2021,bude prebiehať elektronickou formou 

prostredníctvom stránky MŠ : 

www.mszastranie.zilina.sk, taktiež je potrebné aj 

priebežne sledovať aktuálne informácie MŠ pod 

záložkou OZNAMY 

✓ V prípade  potreby počas trvania pandémie sa  môžu 

zákonní zástupcovia informovať prostredníctvom  

tel. kontaktov materskej školy a riaditeľky MŠ 

0904 526 999 

041/565 45 37 

Vyhradené dni :PONDELOK - PIATOK  

Čas :od 11,00 hod.-12,00hod. 

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME !!! 

http://www.mszastranie.zilina.sk/


 


