
Materská škola Galbavého 5, 941 01 Bratislava 

 

 

Dodatok č. 2 

ku školskému poriadku 

Materskej školy, Galbavého 5, 841 01 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaný: 

- Na základe opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva 

- Odporúčaní MŠVVaŠ 

- Nariadení zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 

Bratislava 

 

 



Materská škola sa riadi  Organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania v materských 

školách pre školský rok 2020/21 a pokynmi a nariadeniami zriaďovateľa Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka. 

 

Prevádzka materskej školy je od         7.00  -  17.00 hod. 

Príchod detí do MŠ je od 7.00  -  8.00 hod. 

Zákonný zástupca dieťaťa musí priniesť podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie 

zákonného zástupcu. 

Do materskej školy môžu chodiť iba zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia. 

 Rodičia (zákonní zástupcovia dieťaťa)  do budovy  nevstupujú . Dieťa odovzdávajú 

zamestnancovi materskej školy. Výnimku tvoria rodičia detí, ktoré v šk. r. 2020/21 

prvýkrát nastupujú na predprimárne vzdelávanie, a to po dobu najviac 2 týždne. 

V takomto prípade vstupuje jeden rodič na nevyhnutný čas na odovzdanie dieťaťa do 

triedy. 

 Rodič vstupuje  do budovy  v návlekoch na obuv, s rúškom a vydezinfikovanými 

rukami. Dieťaťu bude zmeraná teplota. 

 Ostatným deťom pri vstupe do budovy nepedagogický zamestnanec zmeria teplotu, 

pokiaľ bude do 37,2 °C dieťa môže pokračovať do svojej triedy. V prípade, že teplota 

bude vyššia, urobí sa dieťaťu kontrolné meranie. Keď sa teplota potvrdí dieťa 

odchádza s rodičom alebo inou osobou, ktorá dieťa doprevádza domov. 

 Po každej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole trvajúcej viac ako tri dni, rodič 

podpisuje čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa ( tlačivo je na stránke 

materskej školy i v triedach) 

 Rodič, ktorý potrebuje so svojim dieťaťom prerušiť pobyt v materskej škole (napríklad  

z dôvodu logopédie a pod.) môže tak urobiť iba tak, že dieťa po oznámení učiteľkám 

na triede, prinesie neskôr, alebo si dieťa vyzdvihne a následne vybaví. Nie je možné 

dieťa vyzdvihnúť a opäť priviezť do materskej školy. 

 Do materskej školy nie je možné nosiť hračky ani iné predmety z domu. 

 Do materskej školy nie je povolené nosiť vlastnú stravu ani pitie  

 Dieťa musí mať v skrinke v obale umiestnené jedno náhradné rúško 

 Počas mesiaca september sa v materskej škole nemôžu organizovať žiadne akcie 

              ( situácia sa bude následne prehodnocovať). 

 

Prevádzka v materskej školy: 

Všetky priestory v materskej škole sa dvakrát denne pravidelne dezinfikujú. Takisto sa 

dezinfikujú zábradlia, kľučky, vypínače. 

V triedach sa dezinfikujú všetky plochy na hranie, hračky aj pomôcky. 



V materskej škole je zriadená izolačná miestnosť,  pripravená na využitie v prípade ochorenia 

dieťaťa.. 

Jedáleň sa používa štandardným spôsobom deti požívajú dva vstupy na príchod aj východ, 

aby nedochádzalo k premiešavaniu skupín. 

Odpočinok bude prebiehať obvyklým spôsobom . 

V umyvárni deti nepoužívajú klasické uteráky, ale papierové utierky. 

 

Všetci zamestnanci aj zákonní zástupcovia detí sú povinní dodržiavať pokyny RÚVZ,  MŠVVaŠ 

zriaďovateľa a riaditeľky materskej školy. 

Uvedené opatrenia sa môžu podľa epidemiologickej situácie meniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenia ku dodatku školského poriadku boli predložené a nariadené na stretnutí riaditeľov 

materských škôl dňa 25.08.2020 

Prerokované na Pedagogickej rade pri Materskej škole Galbavého 5, 841 01 Bratislava 

Dňa: 26.08.2020 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 02.02.2020 do odvolania 


