
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 materskej 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 materskej školy sa dieťa 
preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 

Zákonný zástupca dieťaťa... 
 
 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 školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie 
školského roku 2020/2021. 

 Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. 
 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie a Vyhlásenie 

o bezinfekčnosti. 
 Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá 

písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti - o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 
nemá nariadené karanténne opatrenie, dostupné na webovej stránke školy. 

 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej 
školy, stanovené riaditeľom školy. 

 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie lebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii 
informuje príslušnú triednu učiteľku alebo riaditeľa školy. 

 Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 
dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy 
vylúčené. 

  

ŠPECIFIKÁ  ZAČIATKU  ŠKOLSKÉHO  ROKA - vo výstražnom systéme 
Prečítajte si ,pripravte sa, pozor, začíname! alebo Čo to pre nás všetkých bude  znamenať? 

Alert (výstražný) systém je v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. 
Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytuje žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa, či 
zamestnanec na ochorenie COVID-19. Prevádzka materskej školy je v bežnom režime - 06:30 - 16:30 
hod., dochádzka je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden 
zákonný zástupca, pri vstupe do budovy si dezinfikuje ruky, v interiérových priestoroch materskej školy sa 
pohybuje v rúšku a čas, ktorý tu strávi obmedzuje na nevyhnutné minimum. Zabezpečí umiestnenie rezervného 
rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. Dieťa odovzdáva pri vstupe do triedy, kde učiteľka realizuje ranný filter. Ak 
dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, materská 
škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. V prípade podozrivého dieťaťa alebo 
pracovníka prechádza škola do oranžovej fázy. 
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na 
ochorenie COVID19. Dieťa, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo 
spádový všeobecný lekár. Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným 
RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty dieťaťa (napr. spolužiaci v 
triede), ktoré bezprostredne odchádzajú do domácej izolácie.  Ak sa potvrdí viac pozitívnych prípadov, prechádza sa 
do červenej fázy. 
Červená fáza-  opatrenia pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch, kedy sa prerušuje výchova a 
vzdelávanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a  z  procesu sa vylúčia aj všetky ich blízke 
kontakty. 
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