Oznam
Zriaďovateľ na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára
brány materskej školy od 01.06.2020.
Otvorenie materskej školy bude v obmedzenom režime od 7.00 hod. do 16.00 hod.
s maximálnym počtom 12 detí, s dodržiavaním prísne stanovených hygienicko epidemiologických podmienok.
Povinnosti zákonných zástupcov
Dieťa do materskej školy prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v
spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10
rokov.
Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s
aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a
vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.
Pri vstupe do budovy školy sprevádzajúcej osobe a dieťaťu riaditeľom poverená osoba
vydenzifikuje ruky, dieťaťu zmerá teplotu. Rodič odprevadí dieťa do šatne. V šatni si dieťa
z tváre uloží rúško do skrinky. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška
svojho dieťaťa do jeho skrinky. Počas pobytu v interiéry a exteriéry materskej školy ho nosiť
nemusia.
Pred ranným vstupom do triedy materskej školy si dieťa umyje ruky bežným spôsobom pod
dohľadom sprevádzajúcej osoby.
Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní
viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/pozvanky-2020/priloha-2.pdf
Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/pozvanky-2020/priloha-6.pdf).
Tlačivá budú k dispozícií v materskej škole.
V čase vyberania dieťaťa z materskej školy si rodič vydenzifikuje ruky dezinfekčným
prostriedkom umiestneným v chodbe pred šatňou materskej školy.
Pri podozrení na Covid -19
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie
vstúpiť do priestorov materskej školy.
 Ak sa u dieťa v materskej škole, v priebehu dňa prejaví niektorý z možných príznakov
COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti s riaditeľom poverenou osobou
a kontaktovaný zákonný zástupca ho bezodkladne vyzdvihne. O podozrení na nákazu
COVID –19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných
infekčných ochorení.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a
riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie
karantény, 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.

