
Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných 
tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných 
priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a 
obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách študentom a zamestnancom 
zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový interval namiesto čakania            
v radoch. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu 
na sliznice. Okrem osobnej hygienysú to aj čistenie kontaktných povrchov a 
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 

Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení 
priprivádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu všatňovom/vstupnom 
priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa zmaterskej školy vzmysle 
aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, 
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
 

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 
materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021. 
 
 

 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. 
 

 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 (príloha č. 4). Pri prerušení viac 
ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) zdôvodu 
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným 
lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení obezinfekčnosti a 
Potvrdení ochorobe nie je limitovaný. 
 
 

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

 V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 
Povinnosťou zákonného zástupcuje aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak 
bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 
a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 
podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 


