
OZNAM

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný́ ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Manuál
je  aktualizovaný́  k  26.  11.  2021  z  dôvodu  vyhlásenia  núdzového  stavu  na
základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a
zverejnenia nového rozhodnutia ministra. 

Ministerstvo aktualizovalo tiež̌ prílohy: 

Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka 

Príloha  č.  3  -  Oznam  podmienok  vstupu  do  priestorov  školy  a  školských
zariadení́ 

Všetky aktualizované dokumenty nájdete tu:

 https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

Ministerstvo tiež zverejnilo rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021.
Rozhodnutie okrem iného informuje, že vianočné prázdniny sa v školskom roku
2021/2022 uskutočnia  vo všetkých školách v termíne od 20.  decembra 2021
do 7. januára 2022.

 Celé rozhodnutie si prečítate tu:

 https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou.../ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fskolsky-semafor%2F%3Ffbclid%3DIwAR1awRugvPHkp4C9J44ZmEgpNiGR_WAxUQ-2wgIfqxxjB6-yCPw7KfdM0Gw&h=AT1wBGq0bbt1ae9MstrxS5wncZfjO_yPIffBaScbBdcPVjopxrAOKbUZrnY5Pd_1y3U-e4Z2pVEng_bRD7ga7AYMKaFOifJxizik_Fkssx4sL5agGIvbTh5C_WPeblMPR0nM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Frozhodnutie-ministra-s-ucinnostou...%2F%3Ffbclid%3DIwAR2b4cMHOGowWKGhYIr_55TcoKmyU6zBO0trt2fnN2HUyd6WZQfAQzh5eDw&h=AT1wBGq0bbt1ae9MstrxS5wncZfjO_yPIffBaScbBdcPVjopxrAOKbUZrnY5Pd_1y3U-e4Z2pVEng_bRD7ga7AYMKaFOifJxizik_Fkssx4sL5agGIvbTh5C_WPeblMPR0nM


POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV :

 •  Rodičia  privádzajú do MŠ len ZDRAVÉ deti  bez akýchkoľvek príznakov
ochorenia  (neprimeraná  únava,  bolesť  hlavy  a  tela,  zvýšená  telesná  teplota,
kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata
čuchu a  chuti,  kašeľ,  sťažené  dýchanie),  známky ochorenia  tráviaceho traktu
(bolesť brucha, vracanie, hnačka), 

•  Rodičia  (sprevádzajúca  osoba)  aj  deti  majú  pri  príchode  do  MŠ  na  tvári
respirátor, dezinfikujú ruky sebe aj svojmu dieťaťu. 

• Do šatne vstupuje s dieťaťom len jedna sprevádzajúca osoba s režimom OP s
dodržaním primeraných odstupov.  Prosíme, aby sa v šatni zbytočne nezdržoval.

•  Prinesú  so  sebou  vyplnené  alebo  vyplnia  (  sú  pripravené  na  triedach)
Vyhlásenie  zákonného  zástupcu  o  bezpríznakovosti  po  prerušení  dochádzky
dieťaťa v trvaní viac ako tri dni. 

• Nedávajú deťom do MŠ žiadne hračky.

 •  Materská  škola  do  odvolania  neorganizuje  žiadne  spoločné  akcie  ani  sa
nezúčastňuje mimoškolských aktivít. 

•  V  závislosti  od  poveternostných  podmienok  sa  prevažná  väčšina  aktivít  s
deťmi a pre deti organizuje v exteriéri. 

•  Ak  pre  pozitivitu  člena  rodiny  alebo  dieťaťa,  zostáva  dieťa  v  karanténe
nahlásia bezodkladne túto skutočnosť MŠ.



Odporúčania pre zákonných zástupcov:

- Vzhľadom k nutnosti nepremiešavať triedy, prinášať deti od 7:00 do
svojej  triedy,  vyzdvihnúť  do  16:00  hod.  Ak  potrebujete
priniesť/vyzdvihnúť dieťa v inom čase  nahláste túto skutočnosť pani
učiteľkám na triede.

- Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z
obavy  z  ochorenia,  v  škole  počas  obmedzenia  slobody  pohybu  a
pobytu  zákazom  vychádzania  aktuálne  platným  uznesením  vlády
Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť;
ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre
takýchto  žiakov  dištančné  vzdelávanie.  Je  to  potrebné  nahlásiť  na
triede pani učiteľkám.

- Rodič  môže  svojím  rozhodnutím  ospravedlniť   dieťa  s  povinným
predprimárnym vzdelávaním (PPV) na 7 po sebe idúcich vyučovacích
dní(víkendy  a  sviatky  sa  nepočítajú)  aj  z  dôvodu  ochorenia.  Pri
absencii viac ako  7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z
dôvodu  ochorenia  musí  predložiť  „Potvrdenie  od  lekára“  od
všeobecného  lekára  pre  deti  a  dorast,  ktorý  má  vedomosť  o
prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas
školského  roka).  Rodičia  detí,  s  nepovinným  predprimárnym
vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

- Odporúčame preventívne ako aj v prípade podozrenia pri príznakoch
na COVID 19 urobiť dieťaťu samotest resp. antigénový test v MOM
a v prípade  pozitívneho  výsledku,  bezodkladne  túto  skutočnosť
oznámiť MŠ.

ĎAKUJEME  ZA  POCHOPENIE  A VERÍME,  ŽE  SPOLOČNOU
ZODPOVEDNOSŤOU A VZÁJOMNOU SPOLUPATRIČNOSŤOU
SITUÁCIU ZVLÁDNEME


