
Opatrenia Materskej školy Krškany 158 v rámci prevencie nákazy COVID-

19 smerodajné pre zákonných zástupcov detí platné v školskom roku 

2020/2021 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 

založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu 

patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch.  

Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie 

skupinových. 

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem 

osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s 

frekventovaným dotykom. 

Prijaté opatrenia: 

 Zverejnenie oznamu na vstupnej bráne a vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy: 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti 

a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie 

vstúpiť do priestorov školy. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti 

a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom 

nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným 

zástupcom. 

 

 Prevádzka materskej školy je zabezpečená v pracovných dňoch od 6,45 hod. – do 16,30 

hod. 

 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších 

a vnútorných priestoroch materskej školy obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa 

môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy 

v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to 

hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 

 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb 

pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 



 Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného 

zdravotného filtra. 

 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, ku ktorým sa pridáva 

meranie telesnej teploty dieťaťa.  

 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa 

nepreberie. 

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho 

skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. 

 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo 

zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–

epidemiologickými nariadeniami. 

Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 

školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy 

na obdobie školského roku 2020/2021.  

 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. 

 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č.2). 

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni 

predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.3). 

 Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho 

prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 

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

bezodkladne o tejto situácii informuje službukonajúcu učiteľku a riaditeľku školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 

vylúčené. 

 Výmena posteľnej bielizne sa realizuje 1x do týždňa bežným spôsobom. 

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako“ 

UVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. 

V prípade ak je potrebné, zriaďovateľ konzultuje s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

V Krškanoch, dňa 27.08.2020 

                                                                                                        Ing. Peter Kováčik  v.r.  



Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Meno dieťaťa:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom škol-
ského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-
2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa v  pro-
cese vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa: 

Vyhlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia1 v termíne od 17. 8. do 1. 9. 
2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je 
dieťa v častom kontakte do 16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, 
bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný 
bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho 
odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.  

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po  návrate zo zahraničia 
– „červených krajín“,  zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, 
jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli 
v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. 
COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 
vyrážkami)2. 

Podpis zákonného zástupcu:  

                                                           
1 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa  a k nariadeniu karantény. 



 

 


