Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl
v školskom roku 2020/2021
Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu
vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk
 Do MŠ dieťa privádza vždy IBA JEDEN zákonný zástupca
 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy zverejnené na vchode a v priestoroch MŠ, semafor, piktogramy
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného
zdravotného filtra.
 Zákonný zástupca na začiatku školského roka podpisuje Dotazník a vyhlásenie.
 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.
 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené
riaditeľom materskej školy. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje
príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 Zákonný zástupca prichádza s dieťaťom do MŠ ráno najneskôr do 7,50 hod, aby do 8,00 opustil priestory a mohla prebehnúť
kompletná dezinfekcia zariadenia. V prípade neskoršieho nástupu do MŠ /plánované vyšetrenie,.../ je zákonný zástupca
povinný o tom informovať učiteľku príslušnej triedy deň vopred. Popoludní si dieťa prevezme čo najskôr, v priestoroch MŠ sa
zdržiava len minimum času.
 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
 Ostatné ustanovenia a prílohy - www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020

Pedagogickí zamestnanci:
 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania.
Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že
zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto
materiálu, časti Oranžová fáza.
 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 v zmysle aktuálnych opatrení Úradu
verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku
2020/2021.
 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. 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. Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní
Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie
 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy
 Pedagogický zamestnanec) má odporučené rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť, v
ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prevádzkoví zamestnanci:
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie ÚVZ SR.
 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania.
Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že
zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej
dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako
dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a
dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie
vrchného uzáveru koša a pod.)
 V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto
materiálu, časti Oranžová fáza.
 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku
2020/2021.

