Materská škola, Štúrova 197/53, 922 10 Trebatice

Vnútorný pokyn č. 2/2020
zo dňa 20.05.2020
upravujúci prevádzku a vnútorný režim materskej školy
a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
do konca školského roku 2019/2020
( VÝPIS upravený pre rodičov)

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od
1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR počas mimoriadnej situácie z dôvodu vzniku ohrozenia
verejného zdravia vírusom COVID – 19.

Pokyny pre rodičov
 Pred prvým nástupom do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako
tri dni zákonný zástupca prinesie písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 Pri každom odovzdaní dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca podpisuje Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V ňom potvrdzuje zdravotný stav dieťaťa
za posledných 24 hodín. Tlačivo bude pripravené na podpis vo vestibule materskej školy
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne
o tejto situácii informuje riaditeľku 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. Tak
isto sa postupuje ak bola nariadená karanténa osobe žijúcej s dieťaťom v spoločnej domácnosti
 Do materskej školy môže dieťa prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú
v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10
rokov.
 Dieťa môže do materskej školy sprevádzať len jedna osoba
 Pri príchode do materskej školy musí mať sprevádzajúca osoba aj dieťa tvár krytú rúškom
 Do šatne môže vstúpiť len jedna sprevádzajúca osoba na triedu, ostatní čakajú
v dvojmetrových odstupoch vo vestibule a vonku

 Pred vstupom do budovy si sprevádzajúca osoba vydezinfikuje ruky dezinfekčným
prostriedkom umiestneným pred vchodom
 Pri vstupe do budovy dieťaťu i sprevádzajúcej osobe pani školníčka zmeria teplotu
bezdotykovým teplomerom a vykoná povinný ranný filter - bude sa Vás pýtať na zdravotný
stav dieťaťa a dá Vám podpísať tlačivo Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom
stave dieťaťa
 V prípade zvýšenej teploty nad 37,5 º C alebo iných príznakov (nielen na COVID – 19) dieťa
neprevezme
 Dôrazne Vás žiadame, aby ste nezatajovali žiadne príznaky choroby dieťaťa.
 Čas sprevádzajúcej osoby strávený v budove je maximálne 10 minút. Na deti, ktoré sa
vedia vyzliecť samé, dozrie pani školníčka, menším deťom pomôžte, avšak je nutné dodržať
stanovený časový limit.
 Nevstupujte na schodište. Po vyzvaní pani školníčky si dieťa prevezme na schodišti učiteľka
jeho triedy, ktorá sa oboznámi so zdravotným stavom dieťaťa a dozrie na efektívne
a dostatočné umytie rúk v umyvárni na poschodí
 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi bude
organizovať v exteriéri, v areáli MŠ a na vychádzkach. Ak to bude počasie dovoľovať,
preberanie detí domov sa bude uskutočňovať z dvora MŠ.
 V prípade nepriaznivého počasia pri preberaní dieťaťa bude pomáhať pani školníčka, ktorá
učiteľke oznámi Váš príchod. Rodičia na schodište nevstupujú.
 Maximálna doba zdržania v šatni – 10 minút, platí aj popoludní.
 Prispôsobte oblečenie detí počasiu a dlhšiemu pobytu detí vonku
 Hry detí na dvore materskej školy pri odchode detí domov sú zakázané
 Rešpektujte, prosím, zákaz združovania osôb v budove, v areáli a taktiež pred areálom
materskej školy
 Počas tohoto obdobia si deti nebudú umývať v škôlke zuby.
 Počas tohto obdobia sa staršie deti nebudú prezliekať na cvičenie do úborov.
 Zakázané je nosenie ovocia, akýchkoľvek hračiek a predmetov do tried.
 Nebudeme podávať deťom nápoje v našich šálkach v triedach. Dajte, prosím, do skrinky
dieťaťu nápoj vo vlastnej fľaške. V triedach budeme používať jednorazové poháre.
 Dajte do skrinky dieťaťu rúško a dostatočný počet papierových vreckoviek
 V materskej škole sú zabezpečené papierové utierky na utieranie rúk
 Posteľná bielizeň a pyžamká sa budú meniť každý týždeň
 Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie
kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
 Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov
osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku.
 Stravovanie sa bude uskutočňovať v bežnej podobe, avšak s upravenými časmi tak, aby sa
triedy v jedálni nestretávali

