
Materská škola, Kuzmányho 9,  811 06 Bratislava 
Tel.: 02/544 12 081 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS 
Materská škola Kuzmányho 9,  811 06 Bratislava a na základe pokynov oddelenia 

školstva zriaďovateľa MČ Bratislava-Staré Mesto: 

umožňuje prihláseným deťom z Materskej školy ............................... navštevovať zbernú 

Materskú školu Kuzmányho 9, v období lockdownu pre rodičov z kritickej infraštruktúry 

v pracovných dňoch podľa prihlásenia na kmeňových materských školách.  

Materská škola podľa § 11 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. školský zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov má právo získavať a spracúvať osobné údaje dieťaťa 

a zákonných zástupcov (identifikácia). 

 

Poučenie zúčastnených osôb a detí o BOZ, PO : 

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 

308/2009 Z. z. za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedá pedagogický 

zamestnanec MŠ od prevzatia dieťaťa od rodiča  až do jeho odchodu s rodičom, alebo ním 

poverenou osobou.  

Pedagogický zamestnanec, ktorého poverí riaditeľ MŠ, zabezpečí prípravu a priebeh 

takých aktivít, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými pravidlami, a ktoré neohrozia zdravie 

a život dieťaťa s prihliadnutím na hygienické a fyziologické potreby detí predškolského veku. 

 

Riziká spojené s účasťou v MŠ: 

- odlišnosti školského poriadku náhradnej MŠ 

- prevádzka náhradnej MŠ od 7:00 h. do 17:00 h. 

- nutnosť prispôsobenia sa neznámemu prostrediu náhradnej MŠ  

- neznámi pedagogickí a ostatní zamestnanci MŠ 

- odlišnosti v dennom režime náhradnej MŠ 

- zaradenie dieťaťa do triedy podľa aktuálnych prevádzkových podmienok MŠ 

- možné delenie detí do rôznych tried podľa aktuálnych prevádzkových podmienok MŠ 

- pedagogický zamestnanec náhradnej MŠ má právo odmietnuť prevziať dieťa ak bude 

dieťa fyzicky nespôsobilé a bude prejavovať známky choroby a preberie ho až vtedy, 

keď zákonný zástupca prinesie aktuálne potvrdenie od detského lekára, že dieťa je 

zdravé a môže ísť do kolektívu podľa § 24 ods.9 pís. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o verejnom zdravotníctve ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný pre pobyt 

v kolektíve 

- ochorenia a úrazy rôzneho druhu a stupňa, poštípanie hmyzom, alergia na slnko, 

rastliny a pod. 

- strata, zámena, opotrebovanie osobných vecí dieťaťa 

 

Postup pri úraze :  

Pri nečakanej situácii – úraz – bude dieťaťu poskytnutá okamžitá prvá pomoc od pani 

učiteľky a povereným zdravotníkom podľa platných zásad, dieťa bude prípadne odvezené na 

pohotovosť. Následne bude pedagógom ihneď kontaktovaný - informovaný zákonný zástupca 

dieťaťa. 

 



Vzhľadom na uvedené riziká je zákonný zástupca povinný : 

- zabezpečiť vhodný odev a obuv podľa počasia, aj pršiplášť 

- opaľovacím vodeodolným krémom si ošetruje rodič svoje dieťa doma 

- v skrinke nesmú byť žiadne vitamínové doplnky, lieky – homeopatiká a pod. 

- dieťa musí mať šiltovku alebo klobúk proti slnku, kompletné náhradné oblečenie, 

prezuvky, pyžamo, rodič oblieka dieťa primerane počasiu 

- pravdivo informovať pedagóga o zdravotnom stave dieťaťa  a poskytnúť kontaktné 

údaje pre prípad potreby 

- informovať pedagóga o užívaní liekov na alergiu 

- nedávať deťom hodnotné veci a finančnú hotovosť 

- osobne odovzdať dieťa pedagogickému zamestnancovi 

- dodržiavať školský poriadok náhradnej MŠ 

- včasne uhradiť povinný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ „školné“ – za deti, ktoré 

nemajú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky prevodným príkazom 

alebo internet banking, poštovou poukážkou, pri úhrade vpísať pridelený 

identický a do popisu vpísať priezvisko a meno dieťaťa 

- včasne uhradiť povinný príspevok na nákup potravín a režijných nákladov v zariadení 

školského stravovania MŠ poštovou poukážkou alebo internet banking, prevodný 

príkaz – správne vpísať identický VS a do popisu vpísať priezvisko a meno 

dieťaťa 

- po chorobe dieťaťa priniesť potvrdenie od detského lekára, že dieťa je zdravé a môže 

ísť do kolektívu  

- odhlásiť zo stravy najneskôr do 8,00 h telefonicky na tel. č. 02/ 544 12 081 alebo 

osobne deň vopred triednej učiteľke  

- po odovzdaní a prevzatí dieťaťa opustí priestory a areál materskej školy 

 

 

Potvrdzujem, že som bol/a/ oboznámený/á/ s obsahom informovaného súhlasu a bol/a/ som 

riadne poučený/á/ o dôsledkoch svojho súhlasu. 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu : 

 

Som si vedomý/á/ právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a/, aby  

moje dieťa .....................................................................navštevovalo náhradnú materskú školu 

v čase lockdownu v súvislosti s COVID 19. 

 

Informovaný súhlas je dobrovoľný a trvá počas dochádzky MŠ Kuzmányho 9, počas doby 

trvania lockdownu v súvislosti s COVID 19. 

 

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu : ...............................................................................    

 

Dátum:..................................... Podpis zákonného zástupcu:................................................... 


