
MATERSKÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 419/1, 920 41 LEOPOLDOV 

Vážení rodičia! 

Prosíme vás, o pravdivé vyplnenie dotazníka, ktorý sme vytvorili pri otváraní materskej 

školy Leopoldov po dohode so zriaďovateľom Mestom Leopoldov a v súlade s „Organizáciou 

a podmienkami výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 

2019/2020“ vydaných ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR   zo dňa 19.05.2020.  

Otvorenie materských škôl je významným krokom: 

- k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho 

prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID – 19: 

-   k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možností zákonných zástupcov nastúpiť do práce, 

-   k zníženiu zaťaženia zákonných  zástupcov. 

Tento dotazník rešpektuje dokument plánovaných opatrení a rozhodnutí relevantných 

úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

a rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR. 

Prevádzka MŠ Leopoldov bude 9 hodinová a  v čase   od 6.45 – 15.45 hod. V jednej 

skupine bude maximálny počet 15 detí. V skupinách môžu byť deti, ktoré pred mimoriadnym 

prerušením prevádzky,  kvôli prevencii nákazy COVID – 19, neboli v spoločnej triede. Ak 

počet detí klesne, riaditeľka MŠ Leopoldov urobí zmenu až v nasledujúci týždeň – spojí 

skupiny, kde bude nízky počet detí.  

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení                                 

pri privádzaní a odvádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore 

materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Deti budú prichádzať 

a odchádzať  len s osobami, ktoré s dieťaťom  žijú v spoločnej domácnosti,  touto osobou môže 

byť  súrodenec starší ako  10 rokov. Zákonný zástupca  odovzdá dieťa  výhradne 

pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty bezdotykovým 

teplomerom a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Pedagogický zamestnanec môže 

odmietnuť prijatie dieťaťa ak:  dieťa  má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom 

(„karpinami“),  z uší mu vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,  z nosa mu vyteká hustá 

skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,   na tvári má  alebo na končatinách 

zapálené, hnisajúce miesta a  miesta aj s chrastami,  dieťa má intenzívny dusivý kašeľ alebo 

výrazný vlhký produktívny kašeľ. 

Hračky alebo rôzne  pomôcky,  uteráky do materskej školy deti nesmú nosiť. 

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy (interiér-exteriér) pohybuje maximálne 

10 minút,  s rúškom a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, 

dezinfikuje si ruky, dodržiava odstupy  a zabezpečí umiestnenie rezervného  rúška svojho 

dieťaťa do skrinky.  Dieťa si   pred vstupom  do triedy dezinfikuje ruky antibakteriálnymi 

prostriedkami. Zákonný zástupca bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 

školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID – 19. 

Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 

podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.  

Zákonný zástupca pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní 

viac ako 3 dni  podpíše  „Vyhlásenie“. 

Zákonný zástupca bude denne podpisovať „Prehlásenie zákonného zástupcu 

o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“. 

Spôsob odhlasovania zo stravy bude deň vopred a v pondelok do 7.30 hod. elektronicky alebo 

na telefónnom čísle  0911354542 .  Nahlasovanie detí na pobyt v materskej škole v mesiacoch 

jún, júl, august je záväzné.  

 

V Leopoldove dňa 01.06.2020                        Podpis zákonného zástupcu: ............................. 



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 419/1, 920 41 LEOPOLDOV 

 

 

 

Meno dieťaťa: 
 
Prevádzka MŠ od  6.45 hod.  do 15.45. hod.                                                             Vyhovuje/Nevyhovuje   
 
 
*  Váš návrh úpravy prevádzkových hodín v MŠ Leopoldov: 
 
 
*  Zaradenie dieťaťa do inej skupiny:                                                                               Súhlasím/Nesúhlasím                                        
 
 
*  Záväzné prihlásenie dieťaťa na pobyt v MŠ Leopoldov v mesiacoch: 
 

Jún  
/celý, konkrétne dni/: 

Júl 
/celý, konkrétne dni/: 

August 
/celý, konkrétne dni/: 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite. 

 

 

Podpis zákonného zástupcu: ...............................  

Dňa 01.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


