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Nástup detí od 19.04.2021 

 
Vážení rodičia, 

 
s účinnosťou od 19. apríla 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva 

https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf   
 

vydalo MŠVVaŠ manuál – Návrat do škôl s účinnosťou od 19.04.2021 
https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf 

 
 

Od 19. 4. 2021zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou 
formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať 
zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s 
riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie len za týchto 
podmienok:  
-ak existuje v triede alebo  v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u 
zamestnancov alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní  o zatvorení triedy alebo 
školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov 
opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský semafor (zelená, 
oranžová a červená fáza), 
-pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede 
alebo v škole sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme 
vydania rozhodnutia vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom 
zriaďovateľa, 
-v tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila 
žiakom, ktorí sa z tohto dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania 
dištančné vzdelávanie. Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže 
rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu 
individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne. 

 
Na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ SR a uznesenia Vlády SR sa 

upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 19. 
apríla 2021: 

 
Materská škola – prezenčne – podmienka: test zamestnancov a zákonného 

zástupcu. 
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ČO PRE NÁS PLATÍ: 
 

1.) MŠ je otvorená od 06.30 hod. do 16.30 hod. 

2.) Príchod do materskej školy je do 07.55 hod. (prosíme o dodržanie 

a rešpektovanie uvedeného času) 

3.) Meranie teploty bude prebiehať v triedach 

4.) Posteľné prádlo sa bude meniť 1x týždenne 

5.) Prosím, zredukujte svoj pohyb v šatni na minimum! Chráňme sa 

navzájom (dodržiavame odporúčanie RÚVZ – 1 osoba na 15 m2) 

6.) Lekárske potvrdenie nie je potrebné pri opätovnom nástupe dieťaťa do 

MŠ; je potrebné vypísať Čestné vyhlásenie 

https://www.minedu.sk/data/att/19258.docx  

7.) Toto čestné vyhlásenie je potrebné vypísať vždy, ak je prerušená 

prevádzka v MŠ viac ako tri dni vrátane soboty a nedele. POZOR: MŠ 

nevyžaduje potvrdenie o negatívnom teste, MŠ má právo LEN 

nahliadnúť!!!  Pri príchode preto majte prosím pripravené potvrdenie 

o negatívnom teste, príp. potvrdenie o udelení výnimky z testovania. 

8.) Prázdne tlačivá budú k dispozícií aj v priestoroch šatne (kto nemá 

možnosť pripraviť si ich doma) 

 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými. 
 

Dana Harvanová, v.r. 
Riaditeľka školy 

 


