
 

Zákonný zástupca: 

• Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy 

v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a 

sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . 

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa 

nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá 

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a 

dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o 

chorobe nie je limitovaný. 

 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka 

v škole a školskom zariadení z dôvodu:  

• podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ 

RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) 

 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, 

infektológom alebo všeobecným lekárom) je potrebné predložiť pri 

návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o 

chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u 

plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je 

dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho 

neprítomnosti. 

 

 



Na základe platných opatreni MŠVVa Š SR 

a ÚVZ z 11.10.2020 sa v materských 

školách výrazne odporúča: 

➢ aby deti v interiéry i exteriéry 

nosili rúška 

Ďalej 

➢ Nosenie rúšok pre pedagógov   

počas celej VVČ je povinné 

➢ Materská škola nemôže 

organizovať školy v prírode, školské 

výlety, besiedky, exkurzie, 

saunovanie, jazykové kurzy, kurzy 

pohybových aktivít v prírode, ktoré sa 

organizujú napríklad vo forme 

lyžiarskych, plaveckých výcvikov 

 

 

 



 

Vzhľadom k zvýšenému výskytu 

ochorenia COVID -19 v našom regióne 

i v našej obci  od 12. 10. 2020 budú           

v našej materskej škole deti nosiť 

rúška počas celého výchovno 

vzdelávacieho procesu, okrem času 

stravovania, vykonávania hygieny a 

spánku. 

Žiadame rodičov detí, aby denne 

zabezpečili deťom hygienicky čisté 

rúško ( plus náhradné rúško)                        

a bezpečný obal na jeho skladovanie , 

ktorý bude v skrinke, kde si dieťa 

počas absolvovania stravovania, 

hygieny a spánku rúško odloží.             

 

 

 



 

 

Milí rodičia 

 

Zároveň Vás prosíme, aby ste spolu             

s nami i vy dieťaťu nenásilnou, 

hravou formou, hodnou jeho veku                             

i psychickému nastaveniu, pomohli 

vysvetliť, že nosenie rúška je ochrana 

aj boj proti zlému BACIĽOVI, ktorého 

chceme poraziť tak, že ho budeme  

denne v škôlke nosiť, zdravo sa 

stravovať, často rúčky umývať                          

a s dobrou náladou prekážky 

prekonávať. O to sa budeme s 

vašimi deťmi i my usilovať.  

Ďakujeme 


