Pokyny, upravujúce podmienky Materskej školy Predmier na obdobie do
konca školského roka 2019/2020





















zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou materskej školy umiestni dieťa v MŠ prednostne
podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra:
prednostne sa prijímajú deti rodičov, ktorí v prvej línii riešia nákazu koronavírusom (deti
zdravotníckych pracovníkov, záchranárov, či ozbrojených síl, deti učiteľov),
deti rodičov, ktorí musia chodiť fyzicky do práce,
predškoláci,
dochádzku do MŠ umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe,
ak sa nenaplní počet detí do 15, môžu sa prijať deti, ktorých matky sú na MD,
dĺžka prevádzky materskej školy je od 6,30 – 15,30 hod. so súhlasom zriaďovateľa,
podľa rozhodnutia ministra je uvedený počet najviac 15 detí v skupine, vytvorená skupina
sa nebude meniť, odporúča sa meniť skupinu až v nasledujúcom týždni,
zamestnanci MŠ zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách,
vzdelávaní a oddychu,
s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v MŠ , prichádzali
a odchádzali deti len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti, v prípade,
ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
zákonný zástupca:
zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa
do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odovzdávaní dieťaťa z MŠ
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
dodržiava pokyny riaditeľky MŠ, ktoré upravujú podmienky MŠ na obdobie do konca
školského roku 2019/2020,
odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty
a na základe záveru ranného zdravotného filtra,
predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, 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,
rešpektuje pravidlá zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho
prostredia do MŠ,
v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
umiestnenie príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok je dieťa vylúčené
zo školy,
zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,
opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:
pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,












-

pri vstupe do budovy si všetky osoby dezinfikujú ruky dezinfekčným prostriedkom,
celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do MŠ vo vonkajších a vnútorných
priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút,
sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku, a to hlavne za účelom
odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa,
minimalizovať zhromažďovanie osôb pred MŠ, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi
osobami,
riaditeľka zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej
triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom
bezdotykovým teplomerom pri vstupe do MŠ,
pri príchode do MŠ si dieťa umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom učiteľky, ktorý
je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,
poháriky, zubné pasty, kefky, uteráky sa nepoužívajú,
stravovanie:
v prípade stravovania sa deti v skupinách nebudú premiešavať,
stravu vydáva personál,
je nutné dodržiavať hygienické pravidlá,
odpočinok detí:
MŠ zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami 1 m medzi lôžkami,
pri podozrení na COVID-19:
nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakon
COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov MŠ,
ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, umiestni sa do
samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí ho
bezodkladne vyzdvihnú, MŠ informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných
infekčných ochorení.

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre
materskú školu
Vyhlasujem, že dieťa ............................................ bytom v ................................... neprejavuje príznaky
akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné
osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami,
ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že
by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasujem, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich
príznakov:
-

telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška

-

malátnosť, neprimeraná únava

-

začervenané, zapálené oči s výtokom

-

upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom

-

hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)

-

bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch

-

suchý dusivý kašeľ

-

vlhký produktívny kašeľ

-

vracanie

-

náhla strata chuti a čuchu

-

riedka stolica niekoľkokrát denne

-

novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži

-

iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v ...................................................................................,
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu
ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína,
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som
sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................. dňa ...................
Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

