DODATOK č.2 k Školskému poriadku 2019/2020 – COVID 19

Prevádzka materskej školy sa mení od 15.06.2020 na
obdobie 3 mesiacov(jún, júl, august):
od 06:30 – do 16:30 hodiny.
1. Prijímanie detí do MŠ



Na základe prieskumu medzi rodičmi, sme zistili záujem umiestnenia detí v materskej
škole.
Prihlásených detí je 185, pri danom počte sa všetky deti môžu zaradiť do výchovno
vzdelávacieho procesu. Podstatné je, že bude dodržaná kapacita MŠ. (190 detí)

2. Pravidlá na triedach











V triedach budú spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli
prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
Vytvorená skupina sa môže meniť, keď počet detí klesne.
Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia
dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
Zákonný zástupcovia zabezpečia, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným
šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s
osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto
osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
MŠ zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné náhodné meranie teploty
detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným
zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy. Ak bude
dieťaťu nameraná teplota vyššia ako 37,2 sa dieťa do MŠ neprijíma. Pri zistení teploty
sa dieťaťu teplota preverí ešte druhým teplomerom z dôvodu vylúčenia, že teplomer
meria chybne.
Je prísny zákaz nosenia hračiek z domu, platí to aj pre „mojkačky na spanie.“
Dieťa bude mať v skrinke 2 rúška.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania






V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a
pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa
podmienok MŠ.
Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
Materská škola sa bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových
kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
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.

Stravovanie




Stravovanie bude prebiehať v školskej jedálni za dodržania prísnych hygienických
opatrení .
Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú
a neberú si ani príbory.
Pri príprave jedál a pri vydávaní sa budú dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

Odpočinok detí





Deti v triede predškolákov nemusia absolvovať povinný odpočinok na lôžku. Je to na
rozhodnutí pedagóga.
Pri odpočinku sa zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom
odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.
Na odpočinok detí sa budú používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory
herní.
Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1x do týždňa bežným spôsobom.

Pri podozrení na Covid – 19




Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)
nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné
umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho
bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola
informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.



Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v
priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy
a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia


Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

3. Pravidla pre rodičov














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 riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej
materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru
ranného zdravotného filtra.
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. 1 )
Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho
prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Hračky a
„mojkačky sú prísne zakázané nosiť do MŠ.“
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.
Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo
vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.
Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a pri
vstupe do budovy si dezinfikuje ruky.
Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho
skrinky.

Riaditeľka Materskej školy:

Mgr. Dana Cibuľová

......................................................................

Príloha – Časový harmonogram dezinfekcie a mokrého umývania

Pokyny pre upratovačku:
6:15- 6:30 – otvorenie budovy, zabezpečenie vetrania
6:30 – 8:00 – pomoc, pri preberaní detí, vykonávanie dezinfekcie a meranie teploty
8:00 – 16:00 – mokré zmývanie šatňových priestorov, dezinfekcia dotykových plôch kľučiek,
vypínačov, zábradlí a ich okolia, dezinfekcia WC, umývadiel, dezinfekcia dotykových plôch, ostatných
povrchov a predmetov, vynášanie smetných košov, vysávanie herní, dezinfekcia hračiek v triedach,
jedálne, dezinfekcia stolov a stoličiek, dezinfekcia vonkajších hračiek a ihrísk
16:00 – 16:30 – dezinfekcia hračiek, a vonkajších priestorov
16:30 – 16:45 – skontrolovanie budovy, uzamknutie, dezinfekcia priestorov MŠ

