Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY
k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v materských školách do konca
školského roka 2019/2020 na základe usmernenia ministra školstva zo dňa 18. 5. 2020.
Dňom 1. 6. 2020 sa obnovuje výchovno – vzdelávací proces v materskej
škole nasledovne:





Prevádzka materskej školy bude zabezpečená od 6,30 h. do 15,30 h. s maximálnym
počtom 15 detí v jednej skupine (triede). V skupine môžu byť aj deti, ktoré pred
zavretím škôl neboli v jednej triede.
V materskej škole budú uprednostnené deti podľa poradia kritérií určených v
usmernení ministra školstva.
Zákonný zástupca - má možnosť vyjadriť sa, či má záujem o pobyt dieťaťa v MŠ
za dodržiavania nasledovných hygienicko – epidemiologických opatrení:
 pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie,
 pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom /
vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy
dodržiava hygienicko – epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného 2. rúška svojho dieťaťa
do jeho skrinky,
 pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška,
 dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby
ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,
 pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,
 odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní
teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra,
 rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok
z domáceho prostredia do materskej školy,
 po ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami
ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,
 keďže celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy
vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nemá presiahnuť 10
minút, bude vytvorený harmonogram odovzdávania detí zamestnancovi MŠ,
 sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku
resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to









hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez
vstupovania do tried,
s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej
škole, dieťa prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v
spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť
starší ako 10 rokov.
organizácia pohybu osôb pred vnútornými a vonkajšími priestormi bude
zabezpečená na minimalizovanie zhromažďovania sa , aby sa minimalizoval
kontakt medzi osobami,
v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
zákonný zástupca 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.

Prosíme rodičov, aby svojim triednym učiteľkám obratom oznámili,
či dieťa záväzne bude alebo nebude navštevovať materskú školu v období
1.6. – 30.6.2020.

Ďalšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských
škôl do konca školského roku 2019/2020 si môžete pozrieť na webe:
https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavaniamaterskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

Prosíme rodičov o dôkladné zváženie situácie a podmienok spojených s návratom detí
do materskej školy.

RNDr. Ľubomíra Holíková
riaditeľka školy

