
 

Milí rodičia prinášame vám niekoľko dôležitých informácií k začiatku školského roka 2020/2021 

v našej  materskej škole: 

 Na základe usmernenia RÚVZ a Ministra školstva SR je nutné v materskej škole naďalej dodržiavať 

protiepidemiologické a hygienické požiadavky- nosenie rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe, 

dodržiavanie odstupov (viď Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku). Dodatok je rozpracovaný do 

troch fáz: 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. Oranžová 

fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na 

ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených 

pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagógom. 

 Zápisný lístok na stravu pre dieťa si budete môcť vyzdvihnúť 2.09.2020 v materskej škole. Ako 

odhlasovať dieťa zo stravy (v prípade jeho neprítomnosti v materskej škole) je v ozname pre 

zákonných zástupcov detí na nástenke v materskej škole ako aj na web stránke školskej jedálne pri ZŠ 

Komenského.  

 Zákonní zástupcovia sú povinní v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy -uhradiť mesačný 

poplatok vo výške 20 eur-s výnimkou predškolákov (v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia 

Mesta Čadca), ktorý je zakotvený aj v Prevádzkovom poriadku materskej školy (viď Prevádzkový 

poriadok materskej školy). 

                    - podpísať potvrdenie o bezinfekčnosti 

                    - vyplniť a podpísať zdravotný dotazník 

 Deti vstupujú so sprevádzajúcou osobou na poschodie do 1. chodby, kde sa prezúvajú (topánky si 

odkladajú na určené miesto podľa zadelenia dieťaťa do triedy) a následne vstupujú do 2. chodby 

(šatne), kde si odložia veci do svojich skriniek. 

 Zákonný zástupca prinesie dieťaťu pohár na pitný režim a vloží do označenej skrinky v šatni. 

 Do skrinky vloží náhradné rúško pre dieťa, dostatok vecí na prezlečenie, pyžamo a dievčatám aj 

hrebeň. 

 Žiadame zákonných zástupcov, aby nedávali deťom do skrinky sladkosti ani žiadne iné jedlo. 

 Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy v čase od 6.30 hod. do 8.15 hod. Dieťa si 

v materskej škole vyzdvihne najneskôr o 16.30 hod. 
 

Tešíme sa na spoluprácu s vami. 

 

 


