
Informácie pre rodičov  

Dochádzka detí do materskej školy 

Prevádzka MŠ Stráňavy sa v školskom roku 2020/21 začne dňa 02.09.2020. MŠ je 

v prevádzke od 6,00 hod.- 16,00 hod.  Dieťa prosím priveďte do MŠ do 8,00 hod., po tomto 

čase sa z dôvodu bezpečnosti vchod do MŚ uzamyká. V prípade, že rodič potrebuje priviesť 

dieťa do materskej školy v priebehu dňa, dohodne čas jeho príchodu a spôsob stravovania s 

učiteľkou tak, aby sa nenarušil priebeh činnosti ostatných detí (napr. aby neobmedzil pobyt 

detí vonku a pod.). 

 

Zdravie 

Pretože zdravie našich detí je pre nás veľmi dôležité, prosíme všetkých rodičov, 

o dodržiavanie preventívnych opatrení na zabránenie prenosu COVID 19, medzi ktoré patrí 

nosenie rúšok počas doby ktorú strávite v interiéry MŠ. Ďalej Vás žiadame aby ste svoje 

dieťa ak má prvé prvé symptómy ochorenia nechali doma na preliečenie a priniesli spať 

do materskej školy až keď bude schopné plnohodnotne sa zapojiť do činností. Pri dlhšej 

neprítomnosti ako 5 dní pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží zákonný 

zástupca dieťaťa písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (na stiahnutie v Tlačivách). 

Nakoľko do materskej škôlky prijímame iba zdravé deti, v prípade podozrenia na 

ochorenie môže učiteľka odmietnuť prijatie dieťaťa do triedy v zmysle § 7 ods. 7 

vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole a v zmysle Prevádzkového poriadku materskej školy. Učitelia nesmú taktiež 

deťom podávať akékoľvek lieky. V prípade ak dieťa v predškolskom zariadení počas dňa 

ochorie, učiteľ zabezpečí izoláciu dieťaťa s dozorom a telefonicky informuje rodiča. 

 

 

Deti by mali chodiť do škôlky primerane oblečené pre pobyt vnútri škôlky, ako aj na pobyt 

vonku vzhľadom na počasie. Prosíme rodičov aby deti nosili odev v ktorom sa budú cítiť 

nielen pohodlne, ale i budú schopné sa samy obliecť a vyzliecť, aby sme spoločne v 

maximálnej miere podporovali ich samostatnosť. Nezabúdajte, že pri činnostiach v materskej 

škole sa deti môžu občas aj zašpiniť, prispôsobte tomu prosím oblečenie dieťaťa, aby sme sa 

vyhli zbytočným konfliktom. 

  



Čo prvý deň Vaše dieťa potrebuje: 

❖ Prezuvky – papučky, dôležité je aby obuv bola pevná /nie šľapky, kroksy/ Vaša dieťa 

bude túto obuv nosiť pravidelne niekoľko hodín denne, preto zvážte pri kúpe aj 

vhodnosť výstelky,  

❖ Pyžamko – pre deti s celodenným pobytom 

❖ Náhradné oblečenie- spodnú bielizeň, pančušky, je dobré ak v skrinke necháte aj 

tričko, tepláčky občas sa podarí nehoda pri jedení alebo iných činnostiach  

 

VŠETKO OBLEČENIE A PAPUČKY PODPÍSAŤ 

Je nemožné pri počtoch detí v triedach, aby si pani učiteľky zapamätali každý deň 

oblečenie pre všetky deti, majú dôležitejšiu úlohu pri výchove a vzdelávaní Vašich 

detí, preto Vás prosíme o dôslednosť pri označovaní oblečenia.  

 

 


