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Vec 

Obnovenie vyučovania v Materskej  škole Kysak 210 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22.5.2020 Obec Kysak, ako zriaďovateľ 
Materskej školy Kysak 210, po dohode s vedením školy,  s účinnosťou od  1.6.2020 obnovuje 
vyučovanie v materskej škole  za podmienok: 

1. V závislosti od poveternostných podmienok sa väčšina aktivít s deťmi v organizuje v 
exteriéri, podľa podmienok MŠ. 

2. Riaditeľka rozdelí deti do skupín podlá počtu - najviac 10, nemusia byť triede, v ktorej boli 
pred mimoriadnou situáciou. 

3. Deti s hrajú v menších skupinkách, v oddelených priestoroch. 
4. Pri pobyte v exteriéri aj interiéri deti nemusia nosiť rúška. 
5. Do konca školského roku materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie hromadné 

podujatia. 
6. Účasť detí v materskej škole je dobrovoľná 
7. Prijímajú sa deti len zamestnaných rodičov, nakoľko je obmedzená kapacita MŠ. 
8. Deti nenosia do materskej školy hračky ani iné predmety alebo pomôcky domáceho 

prostredia. 
9. Prevádzka materskej školy je skrátená - od 7. 00. hod. do 16. 00. hod. 

Pokyny  pre  zákonných  zástupcov: 
1. Bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola nariadená lekárom alebo hygienikom danej 

rodine, alebo priamo u dieťaťa. Dieťa bude z kolektívu vylúčené. 
2. Pri podozrení u dieťaťa na ochorenie COVID 19 informovať príslušného pedagogického 

zamestnanca a riaditeľ školy. 
3. Dieťa prichádza do MS s osobou, ktorá žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom. Súrodenec 

by mal byt' starší ako 10 rokov. 
4. Pri vstupe do MS musí mať sprevádzajúca osoba rúško, podrobí sa dezinfekcii rúk ,v šatni 

sa zdrží max. 5 minút. 
5. Odporúčame dať dieťaťu do skrinky náhradné rúško. 
6. Odporúčame nezhromažďovať sa pred materskou školou, aby sa minimalizoval kontakt 

medzi osobami. 
7. Dieťa sa v šatni podrobí každodennému meraniu teploty, rannému filtru, až po týchto 

úkonoch odovzdá dieťa zamestnancovi školy. 
8. Zákonný zástupca predloží pred nástupom dieťaťa vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom 

stave dieťaťa, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni. 
9. Dodržiava všetky pokyny, ktoré upravujú podmienky materskej školy v mimoriadnej situácii. 

  

 

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 


