Materská škola Fričovce, Fričovce 191, 082 37

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy do konca
školského roka 2019/2020
Dňa 1.júna otvárame brány našej materskej školy. V tejto súvislosti v súlade
s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami RÚVZ vydávam tieto organizačné
pokyny.

Prevádzka materskej školy: 07:00 hod. – 16:00 hod.
Príchod do materskej školy (MŠ) bude rozdelený v časových intervaloch 1 dieťa
(súrodenci):
07:00 hod. – 07:30 hod. deti zamestnaných rodičov
07:30 hod. – 08:00 hod. ostatné deti
Príchod do materskej školy:
Do budovy (len pred šatňu) vchádza rodič s dieťaťom s rúškom po jednom a dodržuje 2
m odstupy.
Pri prvom nástupe do školy rodič odovzdá pri rannom filtri zamestnancovi už vyplnené
písomné vyhlásenie, že dieťa nevykazuje známky žiadneho ochorenia a prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
Dieťa absolvuje ranný zdravotný filter- meranie teploty bezdotykovým teplomerom
a dezinfekciu rúk. Do MŠ privádza dieťa rodič/ zákonný zástupca alebo osoba žijúca v jednej
domácnosti.
Rodič/ sprevádzajúca osoba zabezpečí ešte jedno rezervné rúško do skrinky dieťaťa.
Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch budovy MŠ pohybuje vždy v rúšku, a to hlavne za
účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možnosti bez vstupovania do šatne.
Celkový čas nesmie presiahnuť 10 minút.
Spolu v doprovode zamestnanca ( bez rodiča) odchádza dieťa do šatne, po prezutí pokračuje
do triedy.

Organizácia dňa:




V priestoroch MŠ sa budú dodržiavať hygienicko- epidemiologické nariadeniazvýšená hygiena, časté a intenzívne vetranie a umývanie rúk, dodržiavanie
odstupov.
Hygienické a bezpečnostné pravidlá:
- maximálny počet detí v triede bude 12( vytvorená skupina detí je pevná a nemení
sa aj keď počet detí klesne)
- pri pobyte v interiéri a exteriéri deti nemusia nosiť rúška,
- učiteľky majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít,
- MŠ do konca školského roka nebude organizovať žiadne spoločné akcie- rozlúčky
s deťmi, besiedky a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho
množstva osôb, v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny
bez prítomnosti zákonných zástupcov,

-

-

dobrovoľná účasť detí v MŠ neumožňuje MŠ pokračovať vo vzdelávaní podľa
školského vzdelávacieho programu, MŠ sa ale v rámci možností bude ďalej
zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných
pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole,
deti počas pobytu v MŠ nebudú používať v umývarni poháriky, zubné pasty,
zubné kefky, textilné uteráky- MŠ zabezpečí papierové utierky.

Stravovanie:







Stravovanie detí v MŠ zabezpečuje školská jedáleň.
Príprava a vydávanie jedál bude prebiehať podľa bežných hygienických pravidiel.
Desiata a olovrant budú podávané deťom ako zvyčajne v školskej jedálni.
Stravu bude vydávať personál s čistým príborom.
Deti si sami jedlo a pitie nebudú odkladať a nebudú si brať ani príbory.
Podmienky stravovania ostávajú zachované- prihlasovanie a odhlasovanie u vedúcej
ŠJ.

Odpočinok detí:




Počas spánku bude dodržaná potrebná vzdialenosť medzi lôžkami.
Odpočinok detí bude ako zvyčajne v spálni MŠ.
Posteľná bielizeň sa bude vymieňať raz do týždňa bežným spôsobom.

Rodič/zákonný zástupca dieťaťa MŠ zodpovedá:


Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri privádzaní
dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore a pri odvádzaní dieťaťa
(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.



Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní
teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.





Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa, 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.
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.









Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok
z domáceho prostredia do MŠ.
Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
___________________________________________________________________
Poplatok za MŠ uhradí rodič do 10.dňa v mesiaci.
Ak dieťaťu bude pri rannom filtri nameraná teplota, alebo bude vykazovať príznaky
iného ochorenia, odchádza s rodičom domov.
Ak bude dieťa vykazovať iné príznaky ochorenia v priebehu dňa, bude umiestnené
v samostatnej miestnosti a rodič bude povinný si ho okamžite prevziať.
Zhromažďovanie osôb v areáli MŠ a vstup do MŠ bez rúška je zakázaný!

Vo Fričovciach 26.5.2020
Mgr. Zuzana Šechná, riaditeľka školy

