VÁŽENÍ RODIČIA!

Dňa 02.09.2020 t.j. v stredu začína nový školský rok 2020/2021. Aj keď sa
niektorí po dlhej prestávke tešíme do materskej školy musíme dodržiavať prevádzkové
podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19 a dodržiavať opatrenia a
odporúčania, ktoré platia v čase od 02. 09. 2020 - 14. 09. 2020.
Všetky dôležité informácie budú vyvesené na vchodových dverách každej
skupiny, kde bude napísané, za akých podmienok bude dieťa do materskej školy prijaté.
Prevádzka materskej školy :
• prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 6:30 – 16:00 hod.,
• schádzanie a odovzdávanie detí je vo svojej skupine, rodičia odovzdajú svoje
deti do MŠ bez zvýšenej teploty a hlavne zdravé,
• vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, čím nebude
dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami,
• deti sú do skupín delené podľa tried, ktoré budú navštevovať počas školského
roku 2020/2021,
• dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu
(splnomocnenej osoby), sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch
materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko
– epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a
vyzdvihnutia dieťaťa,
• pri vstupe do budovy/šatne celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti
do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy
odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum,
• zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné
vyhlásenie, po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní
viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
• sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do
jeho skrinky.
Ranný filter :
• zákonná zástupca a dieťa pri vstupe do budovy použijú dezinfekčný prostriedok,
ktorý je vhodne umiestnený,

• ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, ak sa materská
škola rozhodne vykonávať v rámci ranného filtra meranie teploty, túto nikde
nezaznamenáva a nespracováva,
• pedagogický zamestnanec, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na
COVID-19), dieťa nepreberie,
• pedagogický zamestnanec vykoná pri vstupe do triedy zdravotný filter, ako aj
preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom,
• pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky mydlom alebo tekutým klasickým
mydlom, použije jednorazové papierové utierky, ktoré hodí do pripraveného
koša,
• v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať triedne učiteľky a
riaditeľku MŠ,
• povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak
bola dieťaťu nariadená lekárom a regionálnym hygienikom, inak za takýchto
podmienok bude dieťa z materskej školy vylúčené.
• u novo prijatých deťoch počas adaptačného pobytu sa rodičia s pedagogickým
zamestnancom dohodne na podmienkach,
• zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo
pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
• v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi
a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho,
podľa podmienok materskej školy,
• hromadné akcie sa až do odvolania nebudú konať,
• pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
• zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických
návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku je potrebné dbať na
to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý
zamedzuje prenos nákazy.
• pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl
medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

