
MATERSKÁ ŠKOLA, KONDRÓTOVA 1, 900 27  BERNOLÁKOVO 

 

Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 
 

1. Otvorenie školského roka bude 16. 9. 2020. 
2. Prevádzka materskej školy bude od 7:00 - 17:00 hod. 
3. Zadelenie detí do tried bude vo vnútorných priestoroch materskej školy 

a na stránke edupage v priebehu budúceho týždňa.  

 
COVID – 19 POKYNY PRI PRÍCHODE A ODCHODE DO MŠ 

 Do materskej školy môže prísť dieťa, ktorého rodina nie je 
v karanténe a nebolo v styku s osobou v karanténe za posledných 
14 dní. 

 Dieťa privedie i odvedie jedna osoba, ktorá bude mať prekryté 
horné dýchacie cesty a nevykazuje príznaky ochorenia. 

 Pri vstupe do budovy si sprevádzajúca osoba a dieťa vydezinfikujú 
ruky pripravenou dezinfekciou. 

 Dieťaťu sa v šatni pred triedou zmeria telesná teplota, ktorá je 
akceptovateľná do 37,2 °C. 

 V šatni nesmie byť viac ako dve dospelé osoby a dve deti. Ostatní 
čakajú v rozostupe dvoch metrov. 

 Po odovzdaní dieťaťa bezodkladne opustite budovu materskej 
školy. 

 Rodič i dieťa rešpektujú aktuálne opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR.  

 Odporúčame Vám oboznámiť sa s Manuálom pre materské školy, 
ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 
v škole pre školský rok 2020/2021, ktorý nájdete na našej 
internetovej stránke https://mskondrotova.edupage.org/.  

 
Základné informácie o pobyte v materskej školy 

 Dieťa treba priviesť do 8:00 hod.  
 So sebou si dieťa prinesie rúško, papučky (pevná obuv, nie šľapky), 

pyžamo a náhradné oblečenie (spodná bielizeň, ponožky, tepláky, 

https://mskondrotova.edupage.org/


tričko) – všetko riadne podpísané pre možný prípad zámeny 
s druhým dieťaťom. 

 Do skrinky treba vložiť vyťahovacie papierové vreckovky, vlhčený 
toaletný papier a vlhčené utierky. 

 Do materskej školy je PRÍSNE ZAKÁZANÉ nosiť hračky, vankúše 
jedlo a pitie. Všetko budú mať deti zabezpečené. 

 Nezabudnite si so sebou priniesť vyplnené tlačivá, ktoré obdržíte 
mailom, aby sme zabránili zbytočnému zdržiavaniu sa vypisovaním 
v priestoroch materskej školy. 

 O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať formou mailov, 
edupage alebo na web stránke MŠ.  

 

Mapka k našej materskej škole 

 
Prístup k materskej škole je cez Brusnicovú ulicu. 

 

 

Prajeme detičkám šťastný školský rok v našej materskej škole. 

 


