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Vec: Pokyny k otvoreniu materskej školy 

 
 

      V súvislosti s otvorením materskej školy od 1. 6. 2020 vydávam nasledovné pokyny: 

1. Zabezpečiť  dôkladné čistenia priestorov materskej školy, dezinfekciu priestorov a 

hračiek pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy 

COVID-19, ktoré sa za bežných okolností, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., vykonáva cez letné 

prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy najmenej na tri týždne.  

 

T: 31. 5. 2020                                                                           Z:  riaditeľka MŠ 

 

2. Zabezpečiť prevádzku materskej  školy maximálne na deväť hodín denne s 

maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.  

 

T: po 1. 6. 2020                                                                           Z:  riaditeľka MŠ 

 

3. Pre všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečiť dostatok dezinfekčných 

prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. 

Pre prevádzku materskej školy zabezpečiť primerané množstvo bezdotykových 

teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátané papierových 

utierok.  



T: 31. 5. 2020                                                                           Z:  riaditeľka MŠ 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

4. Zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie 

stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch 

materskej školy a v exteriéri materskej školy.  

 

T: 31. 5. 2020                                                                           Z:  riaditeľka MŠ 

                                                                                                       starosta obce 

 

5. Vykonať medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich 

dieťaťom/deťmi – osloviť rodičov mailom. 

 

T: 22. 5. 2020                                                                           Z:  riaditeľka MŠ 

                                                                                                       starosta obce 

 

6. Umiestňovať deti v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v 

rozhodnutí ministra.  

 

T: 31. 5. 2020                                                                           Z:  riaditeľka MŠ 

                                                                                                       starosta obce 

 

7. Dochádzku do materskej školy umožniť len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

 

T: po 1. 6. 2020                                                                          Z:  riaditeľka MŠ 

 

8. Dôsledne dodržiavať usmernenia – Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

materských škôl do konca školského roku 2019/2020 – zaslané Okresným úradom 

Bratislava, odbor školstva, Opatrenia  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození 

verejného zdravia,  Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

T: permanentne                                                                      Z:  riaditeľka MŠ 

 

 

S pozdravom 

 

                                                                                           Ing. František Mastný 

                                                                                                  starosta obce 

 


