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NÁVRATKA - MŠ 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA (ďalej len „ZZ“) 

Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

Otec:  Matka:  

Telefón:  Telefón:  

týmto po dohode s riaditeľom Základnej školy s materskou školou v Koškovciach, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v škole, súhlasím, aby moje dieťa 

prichádzalo do materskej školy len v sprievode s dospelými osobami, ktoré s mojím dieťaťom žijú 

v spoločnej domácnosti a odchádzalo zo školy 

 len s dospelými osobami, ktoré s mojím dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti*, resp.: 

............................................................................................................................................ 

 s osobou, súrodenec, starší ako 10 rokov * 

............................................................................................................................................ 

Príchod do škôlky ráno: ................................................ hod. 

Odchod zo škôlky popoludní: ....................................... hod. 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:  

Dátum narodenia:  

Bydlisko:  

*Nehodiace sa prečiarknite. 

.......................................................................................................................................... 

podpis zákonných zástupcov 

V ............................................................................  dňa ........................................ 
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Zákonný zástupca 

 predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – Vyhlásenie - dáva rodič 

na začiatku a potom, ak preruší dieťa na viac ako tri dni dochádzku, 

 zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to 

určené zamestnancom materskej školy, 

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do 

materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri 

odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), 

 dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej 

školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020, 

 odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi – asistentke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní 

teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra, 

 rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia 

do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy – zakázané, 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy, 

 bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 

podmienok je dieťa zo školy vylúčené, 

 pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu 

o zdravotnom stave dieťaťa - Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre 

materskú školu - bude nalepená na skrinke dieťaťa a rodič každý deň len podpise, že za 

posledných 24 hodín sa nevyskytol žiaden z príznakov. 
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