Pokyny upravujúce podmienky materskej školy
na obdobie do konca školského roku 2019/2020
Zákonný zástupca dieťaťa/ rodič:
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní
dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a
pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk).
 Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej
materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 Dodržiava presný časový harmonogram príchodu dieťaťa do MŠ (od 700 do 800)
a odchodu dieťaťa z MŠ (od 1500 do 1600). Podľa priloženého rozpisu.
 Berie na vedomie, že prevádzka MŠ v tomto období je v čase od 700 do 1600 hod.
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní
teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy 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 (príloha č.
2).
 Rešpektuje pravidlá nenosiť žiadne hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho
prostredia do materskej školy.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
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.
 Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)
 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti zdržiavajú vo vonkajších a
vnútorných priestoroch MŠ max. 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej
školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými
nariadeniami.
 Nezdržiavať sa, nezhromažďovať s inými osobami pred materskou školou. Do MŠ na
Vsetínskej ul. chodiť chodníkom vedúcim k pavilónu, kde je umiestnené jeho dieťa a
minimalizovať svoj kontakt medzi osobami, či už vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch
MŠ.
 Každé dieťa bude automaticky prihlásené každý deň na stravu. V prípade, že dieťa do
MŠ nepríde má rodič možnosť odhlásiť dieťa zo stravy ráno do 800 u vedúcej ŠJ na t.č. 0903
645 393.

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho
skrinky.
 Dieťa si umyje ruky ráno bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby,
ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.
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