
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ v Bobote od 1.06.2020 do konca 
školského roku 2019/2020 

 

Zriaďovateľ Obec Bobot  v spolupráci s riaditeľstvom  Materskej školy Bobot oznamuje 
rodičom, že od 1.6.2020 bude obnovená prevádzka Materskej školy za dodržania všetkých 
podmienok stanovených Ministerstvom školstva a Regionálnym Úradom verejného 
zdravotníctva. Tieto podmienky, okrem iného, stanovujú aj maximálny počet detí – v jednej 
triede môže byť maximálne 15 detí. Na základe dotazníka, ktorý bol doručený všetkým 
rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ, rodičia mali možnosť vyjadriť sa či majú – nemajú 
záujem, aby ich dieťa od 1.6.2020 navštevovalo materskú školu.  Do MŠ sa prihlásilo 13 detí.   

Otvorenie MŠ bude významným krokom: 

- k znovuobnoveniu získaných návykov detí ,socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho 
prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, 

- k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov, 

- k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce. 

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom MŠ pre všetkých zamestnancov a na prevádzku 
zabezpečí: 

- dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné 
ochranné pomôcky, bezdotykový teplomer a zásobníky na papierové utierky do umyvární 
vrátane papierových utierok, 

- dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených 
hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch MŠ a v exteriéri MŠ, 

- dezinfekciu športového náradia a náčinia v areáli MŠ vždy ráno pred otvorením prevádzky 

- zákaz pohybu osobám a rodičom detí, ktoré nenavštevujú MŠ, 

- zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa 
minimalizoval kontakt medzi osobami, 

- dochádzku do MŠ umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

 

 

 



Pokyny a upravujúce podmienky MŠ od 1.06.2020 do konca školského roka: 

 Prevádzka MŠ je stanovená na maximálne 9 hodín denne, z tohto dôvodu bude prevádzka 
MŠ v Bobote  od 6:00 do 15:00 hod. 

 

 Deti budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej 
domácnosti -  s jedným dieťaťom jeden rodič – osoba. V prípade, ak bude touto osobou 
súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.  Čas príchodu do materskej školy je najneskôr do 
8.00 hod. Stravovanie bude zabezpečené obvyklým spôsobom s dodržaním prísnych 
hygienicko-epidemiologických opatrení – zabezpečí riaditeľ  pre stravovanie. 
Zákonný zástupca: 
 
Pri vstupe do budovy zmeria poverený pracovník dieťaťu a rodičovi teplotu a následne ho 
rodič odvedie do šatne kde ho  odovzdá službu konajúcemu pedagógovi. 
Učiteľka prevezme dieťa a  umyje  mu ruky a odvedie do triedy. 
 

·  zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa 
do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore  a pri odvádzaní dieťaťa z materskej 
školy . Rodičia musia nosiť rúško, dodržiavať odstupy, dezinfikovať si ruky, 

 - celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vnútorných 
priestoroch materskej školy je  10 minút, 

· odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na 
základe záveru ranného zdravotného filtra, 

·  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. Tlačivo zákonným 
zástupcom dieťaťa bude doručené, 

 

· v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku v triede, bezodkladne nahlási karanténu, ak 
bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 
miestne príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok bude dieťa 
z materskej  školy vylúčené, 

· rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia, 

· pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy každý deň podpisuje Prehlásenie zákonného 
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, 



- sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho 
skrinky,  

· dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom, 

· každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, v prípade 
podozrenia na akékoľvek ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa učiteľka nepreberie, 

· dieťa si umýva ruky niekoľkokrát denne bežným spôsobom pod dohľadom  zamestnanca 
materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, 

· priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární,  hrové prvky budú 
dezinfikované dvakrát denne: v čase od 10.00 – 11.00 hod. a od 14.30 do 15.30 hod.  a podľa 
potreby aj opakovane, osobitnú pozornosť venujeme dezinfikovaniu šatňových priestorov, 
do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, 
vypínačov, zábradlí a ich okolia /školníčka bola informovaná a poučená o sprísnených 
podmienkach upratovania a dezinfekcie/. 

· toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk,  poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa 
nepoužívajú, 

- v miestnosti ,kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie 
- odpoludňajší odpočinok bude v spálni , kde vzdialenosti medzi ležadlami bude 

  1 meter, 
- výmena posteľnej bielizne bude prebiehať 1x do týždňa bežným spôsobom 
-  ak sa u dieťaťa objavia akékoľvek zdravotné problémy, dieťa bude umiestnené do 

izolačnej miestnosti materskej školy pod dohľadom zamestnanca materskej školy, 
následne bude privolaný zákonný zástupca, ktorý pri ďalšom nástupe dieťaťa do 
materskej školy musí predložiť lekárske potvrdenie, že je dieťa zdravé. 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci, prevažne 
hrovou činnosťou. 

- v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi bude 
organizovať v exteriéri v areáli MŠ,  

- pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, 
- materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – 

rozlúčku s predškolákmi a iné hromadné podujatia, 
- zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov 

osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Musíme dbať na to, aby si deti 
osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy, 

- pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít, 
nepedagogickí zamestnanci musia nosiť rúško alebo ochranný štít  



- výchovno -vzdelávacie činnosti budú prebiehať formou zážitkového učenia, škola 
hrou a pohybovými aktivitami  
 

 
 

 
 


