MATERSKÁ ŠKOLA, STREČNO

dodatok č.1 k školskému poriadku

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na
obdobie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID -19

Dokument je vypracovaný na základe rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) . Dokument rešpektuje
opatrenia a rozhodnutia ÚVZ SR , všetky ustanovenia tohto dokumentu majú, okrem tých
ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministerstva, majú odporúčaný charakter.

s účinnosťou od 01.09.2020

Vypracovala :Ţofia Rajniaková
Platnosť: od 01.09.2020 po dobu trvania COVID-19

Tento dokument upravuje podmienky materskej školy na školský rok 2020/2021 vo
veciach :
 Prevádzka a vnútorný reţim materskej školy po dobu trvania potreby
dodrţiavania epidemiologických opatrení a doporučení.
 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.
Tento dokument stanovuje iba základné podmienky prevádzky materskej školy, ktoré
sa líšia ( sú stanovené nad rámec ) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských,
hygienických, prevádzkových a schválených smerníc a usmernení a predpisov.
Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov
účinných od 01.09.2020, a to hlavne opatrenia ÚVZ SR a rozhodnutie MŠVVaŠ .
Dokument je koncipovaný ako Alert ( výstraţný ) systém v troch úrovniach zelenej,
oranţovej, červenej fáze.
Zelená fáza
v materskej škole sa nevyskytlo ţiadne podozrenie ani pozitívne dieťa, či
zamestnanec
Oranţová fáza
Zachytáva stav, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec
podozrivý na ochorenie COVID-19
Červená fáza
Obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch
medzi deťmi, pedagógmi alebo nepedagogickými pracovníkmi.

ČL 1
Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov
v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov
s pedagogickými zamestnancami a ďalšími
zamestnancami materskej školy

Cesta do materskej školy a z materskej školy
Po ceste do školy a zo školy sa na dieťa a sprevádzajúcu osobu vzťahujú pravidlá správania sa
stanovené krízovými epidemiologickými opatreniami.
 Prekrytie úst a nosa ochrannými prostriedkami , pouţitie dezinfekčných prostriedkov
 Dodrţiavanie odstupu 2 m v súlade s krízovými opatreniami

Príchod k materskej škole a pohyb pred budovou a v areáli materskej školy
 Minimalizovať veľkú skupinu ľudí pred budovou materskej školy
 Pred budovou školy dodrţiavať bezpečný odstup
 Pre všetky osoby platí povinnosť pred budovou a v areáli MŠ nosiť rúška
 Pred vstupom do budovy prebieha dezinfekcia rúk
 Ranný filter dieťaťa pri vstupe do triedy materskej školy , aj po odpočinku dieťaťa
 V kaţdej triede vyhradený priestor ( izolačná miestnosť) v prípade príznakov
ochorenia COVID-19, alebo iného prenosného ochorenia
 Dochádzka do materskej školy je umoţnená len deťom z rodín, ktoré nie sú
v karanténe.

Povinnosti zákonných zástupcov alebo iných sprevádzajúcich osôb dieťaťa
pred budovou a v priestoroch materskej školy


dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom.
Povinnosť rodiča/sprevádzajúcej osoby nosiť rúško. V prípade podozrenia na
ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberieme.



pred vstupom do budovy materskej školy dodrţiavať bezpečný odstup ,



predloţí pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po kaţdom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako 5 dni písomné vyhlásenie o tom, ţe dieťa neprejavuje

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo
MŠVV a Š SR)


predkladá pri prvom nástupe do materskej školy zákonný zástupca odovzdá Zdravotný
dotazník ( tlačivo vydané MŠVVaŠ SR) na minedu.sk



pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti
(tlačivo vydané MŠVVaŠ SR ) o zdravotnom stave dieťaťa ţe u dieťaťa sa
nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:
-

telesná teplota nad 37,5 ℃ alebo triaška

-

malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom upchatý
nos so sťaţeným dýchaním nosom,

-

hustý skalený, zafarbený (ţltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)

-

bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, náhla strata chuti a čuchu
riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie koţe, vyráţky,
iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Zároveň súhlasí s výrokom:
Nie je mi známe, ţe by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním ţijú spoločne v
domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli
na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových
blán, horúčkové ochorenie s vyráţkami).


odprevadí svoje dieťa aţ do šatne, po celý čas pobytu v škôlke musí nosiť rúško.



celkový čas zdrţiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo
vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.
zamestnanec materskej školy zabezpečí organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich
osôb tak, aby sa zamedzilo stretnutiu väčšieho počtu osôb v šatni na triedach



v prípade, ţe u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného učiteľa a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné 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.



sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie podpísaného rezervného rúška svojho
dieťaťa do jeho skrinky.



ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID-19,
umiestnime ho do samostatnej miestnosti v triede a kontaktujeme

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.

Povinnosti dieťaťa pri vstupe do triedy a v triede

 pri vstupe do materskej školy si deti dezinfikujú ruky,
 v šatni si zloţia rúško a odloţia do skrinky; počas pobytu v priestoroch materskej
školy ho nosiť nemusia; v skrinke však musia mať aj jedno náhradné podpísané
rúško,
 podpísanú nádobu na pitný reţim,
 po prezutí a prezlečení si ihneď po vstupe do triedy umyjú ruky tekutým mydlom (20
– 30 sekúnd),
 prísny zákaz nosenia vlastných hračiek a predmetov z domu,
 v triede dodrţiavajú hygienicko – epidemiologické opatrenia pod dohľadom
pedagogického zamestnanca.

Opatrenia materskej školy kvôli prevencii nákazy COVID – 19
ktoré smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVZ SR zaloţené na princípe ROR ( rúško –
odstup – ruky).
 materská škola zabezpečí dôkladné čistenie priestorov, dezinfekciu priestorov a
hračiek
 zabezpečí do 14.09. 2020 ucelené kolektívy detí, nepremiešavať detí s rozličných tried
 umoţní (ak to počasie dovolí) tráviť čo najviac aktivít s deťmi v exteriéri , či uţ
v areáli alebo mimo neho (deti vhodne obliekajte do vonkajšieho prostredia),
 zabezpečí, aby všetky predmety, pri ktorých dochádza ku kontaktu, sa 2x denne
dezinfikovali; podlahy je nutné taktieţ dezinfikovať na mokro 2x denne,

 pravidelne, intenzívne a krátko vetrá všetky triedy,
 pripraví podmienky na spanie detí tak, aby postieľky boli umiestnené s v dostatočnej
vzdialenosti od seba ,
 vstup a pobyt v zariadení umoţní len povoleným osobám s vhodne prekrytými
hornými dýchacími cestami,
 školské stravovanie bude zabezpečené v beţnej podobe podľa harmonogramu
podávania stravy (desiata, obed, olovrant), za dodrţiavania prísnych hygienických
opatrení,
 v areáli sa priestor pre jednotlivé triedy (skupiny) oddelí, aby sa zamedzilo miešaniu
skupín
 V prípade potvrdenie ochorenia materská škola postupuje podľa usmernenia RÚVZ
Ţilina.
 Upratovací personál bude poučení o sprísnených podmienkach a o potrebe
priebeţného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov
a predmetov.
 Všetci zamestnanci materskej školy boli preškolení so zameraním na zásady, ktoré
pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov.

Dochádzka detí do materskej školy
Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8 hodiny a prevezme spravidla po 14:30
hodine.
Prevzatie dieťa môţe pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí , ţe jeho zdravotný
stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy. Učiteľky majú zákaz podávať
deťom lieky navrhnuté rodičom.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred do 14. hod. Ak sa
tak nestane , uhrádza plnú stravnú jednotku.
V prípade výskytu COVID – 19 , pedikulózy bude dieťa okamţite vylúčené
z kolektívu. Na vyţiadanie učiteľky je rodič povinný doniesť potvrdenie od lekára.
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 ( zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, hnačky,
náhla strata chutí a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest ) nesmie vstúpiť do
priestorov materskej školy.

Úhrada poplatkov za dochádzku dieťaťa
Rodičia sú povinní v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
/ školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa príspevok , ktorý určí zriaďovateľ .
Podľa § 28 ods.7 a ods.8 zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský
zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza , ak sú splnené
nasledovné podmienky :

-

dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

-

ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o tom , ţe je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,

-

dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

-

dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.

 Úhrada príspevku
 do 15.dňa vopred príslušného kalendárneho mesiaca
 uhrádza sa bezhotovostne trvalým príkazom na účet VÚB
SK19 0200 0000 0016 8055 5257 – školné 15€
SK09 0200 0000 0016 4395 3651 - stravné
 zákonný zástupca uvedie VS dieťaťa a do poznámky uvedie meno a priezvisko
dieťaťa

ČL 2

Prevádzka a vnútorný reţim materskej školy na školský rok 2020/2021
počas pandémie ochorenia COVID -19 a potreby dodrţiavania
protiepidemických opatrení a odporúčaní

Prevádzka materskej školy sa začína dňom 01.09.2020.
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch , v čase
od 6 :00 hod. do 16: 30hod.
Príchod detí do materskej školy od 7, 00 hod. do 8:00 hod. , podľa aktuálneho rozhodnutia
a usmernenia MŠVVaS , aby sa zabránilo stretávaniu väčších skupín ľudí v priestoroch MŠ.
Prevádzka na aktuálny školský rok bola schválená zriaďovateľom.

Prevádzka tried , schádzanie a rozchádzanie detí
Pri vstupe do budovy prebehne dezinfekcie rúk, dieča prezlečie v šatni, v ktorej sa zdrţiava
max. 10 min. podľa rozpisu tried, pouţíva rúško. Ak si rodič opakovane bez neohlásenia
neprevezme dieťa do 16,30 hod., porušuje školský poriadok a dieťaťu bude

ukončená

dochádzka do MŠ. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID-19,
je nutné informovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. O podozrení na nákazu
COVID -19 materská škola informuje príslušný RÚVZ Ţilina. Ak rodič bezodkladne
nepríde pre dieťa, porušuje školský poriadok a dieťaťu bude ukončená dochádzka do
materskej školy .
Od 14:30 hod. si dieťa odvádza z materskej školy podľa časového harmonogramu tried.

Preberanie detí
Dieťa od rodičov preberá výhradne pedagóg , ktorý zaň zodpovedá od jeho vstupu
do triedy aţ po odovzdanie rodičovi alebo inej splnomocnenej osoby ţijúcej v spoločnej
domácnosti,. V prípade podozrenia z ochorenia sa dieťa do kolektívu neprijíma. V prípade

ochorenia počas dňa okamţite informujeme rodiča. Dieťa je po dobu príchodu rodiča
izolované v priestoroch na to určených.

Styk s rodičmi
Rodičovi sa zakazuje zdrţiavať s dieťaťom na školskom dvore a v priestoroch
materskej školy len na čas príchodu a odchodu dieťaťa z materskej školy po dobu max.
10 min. a to za prísnych epodemiologických a hygienických pravidiel.
Zamestnanci materskej školy sú povinní dodrţiavať mlčanlivosť o deťoch.
Nepodávajú informácie ţiadnym osobám. Telefónne čísla rodičov budú pouţité len v prípade
rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa , úraz a iné.

Organizácia v šatni
Do šatne majú prístup rodičia len max. 10 min. , alebo iná sprevádzajúca osoba
dieťaťa. . Pri prezliekaní detí, vedú rodičia v spolupráci s učiteľkou deti k samostatnosti ,
postupnosti pri vyzliekaní a obliekaní a k poriadkumilovnosti. Učia deti poznať svoje osobné
veci. Udrţiavajú poriadok v skrinkách , nedávajú deťom zbytočne veľa vecí . Pri vstupe do
priestorov umyvárne , WC a triedy a v celej budove MŠ pouţívajú rodičia návleky a rúška,
dezinfekciu rúk. Za hygienu , čistotu v skrinkách , priestorov a uzamknutie vchodu zodpovedá
prevádzkový zamestnanec.

Organizácia v umyvárni
Deti sa v umyvárni zdrţujú len za prítomnosti učiteľky , ktorá ich v spolupráci
s rodičmi učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu detí
v umyvárni , uzatvorenie vody , spláchnutie WC a dodrţanie príslušných hygienických ,
zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá sluţbu konajúca učiteľka a personál.
Z dôvodu epidemiologických opatrení sa nebudú pouţívať uteráky, ale papierové utierky na
ruky. Deti si umývajú ruky častejšie, mydlom a teplou vodou, cca kaţdé 2 hodiny . Deti sa
učia správne umývanie rúk ( 40 – 60 sekúnd) a pouţívanie dezinfekčných prostriedkov( 20 –
30 sekúnd) pod dozorom pedagogického zamestnanca.

Organizácia pri podávaní jedla
Jedlo sa deťom podáva v triedach – jedálenskej časti .
S platnosťou od 01.01.2019 5-6 ročné deti majú stravu zdarma.
Za dodrţiavanie časového harmonogramu , za porciovanie mnoţstva stravy , za
hygienu stolov , pitný reţim , za zisťovanie počtu stravníkov , zodpovedá pomocná kuchárka.
Za predpísané mnoţstvo stravy , kvalitu , zodpovedá vedúca školskej jedálne pri MŠ Strečno
Za kultúru stolovania , organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka
školy a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania
/v spolupráci aj s rodičmi / , v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom.
Počas jedla učiteľka nenásilne usmerňuje dieťa , podľa ţelania rodičov prikrmuje. Deti 3-4
ročné pouţívajú pri jedle lyţicu , 4-5 ročné deti lyţicu aj vidličku , 5-6 ročné deti pouţívajú
kompletný príbor. Učiteľka deti nenúti jesť , nechutenstvo konzultuje so zákonným
zástupcom dieťaťa.
Prebieha dezinfekcia priestorov po kaţdom podávaní jedla.

Pobyt detí vonku
Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú
organizovanú činnosť , ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu. Venuje deťom
zvýšenú pozornosť, dodrţiava poţiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy.
S deťmi od troch do štyroch rokov sa vychádzka uskutočňuje vţdy za prítomnosti dvoch
učiteliek. Mimo areál školy sa vyuţívajú reflexné vesty a terčík.
Na vychádzke nemôţe mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 4 do 5 rokov, alebo
viac ako 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach ktoré si
vyţadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením
pedagóga dbá na bezpečnosť detí. Pobyt vonku uskutočňujú pedagogickí zamestnanci
kaţdodenne s rôznym obsahovým zameraním a rozdelením na dve časti – vzdelávaciu
a rekreačnú. Pobyt vonku sa uskutočňuje za kaţdého počasia s výnimkou silných mrazov ( 10 stupňov ), daţďa a silného nárazového vetra. V prípade silných horúčav sa pobyt vonku
môţe obmedziť resp. presunúť na skoršie ranné hodiny. Dĺţku pobytu vonku uskutočniť

podľa určenia v usporiadaní dňa, zodpovedne zvaţovať všetky okolnosti v prípade skrátenia
pobytu vonku. Pedagogickí zamestnanci dodrţiavajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia
a korigujú pobyt vonku v celej časti areálu materskej školy.
Pri pobyte vonku sa od 01.09.2020 do 23.09.2020 jednotlivé triedne skupiny nestretávajú
a majú presne vymedzený priestor. Vonkajšie hrové prvky a areál sa pravidelne dezinfikujú,
deti a dospelé osoby si pred vstupom do exteriéru vydenzifikujú ruky.
Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov.
V letných mesiacoch je nutné deti chrániť pred prudkým slnečným ţiarením a podľa toho
prispôsobiť miesto a čas trvania dopoludňajšieho a popoludňajšieho pobytu vonku.
Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný reţim. Nádoby na pitný reţim si kaţdý deň nosia
z domu.

Organizácia počas popoludňajšieho spánku

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie dieťaťa /
pyţamo /. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne , ktoré neohrozí zdravie detí. Od
odpočívajúcich detí neodchádza , individuálne pristupuje k deťom , ktoré nepociťujú potrebu
spánku. Deti , ktoré počas odpočinku nespia oddychujú na leţadlách. Postieľky sú v rozostupe
1 m od seba na základe usmernenia RÚVZ .
Počas odpočinku detí si pedagogickí zamestnanci doplňujú triedne písomnosti ,
pripravujú školské pomôcky , študujú odbornú literatúru.

ČL 3
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
a ich ochrany pred sociálno – patologickými javmi,
diskrimináciou alebo násilím
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí pracovníci materskej školy sa
riadia všeobecne záväznými predpismi, najmä § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR
č. 306 / 2008 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, pracovným poriadkom a internými pokynmi
riaditeľky materskej školy. Podľa§ 24 od.6 zákona 355 / 2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môţe byť v MŠ
umiestnené len dieťa, ktoré:
- je spôsobilé na pobyt v kolektíve
- neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
- nemá nariadené karanténne opatrenia
- deti ,ktoré majú alergiu, doniesť potvrdenie od odborného lekára.
Podávanie liekov, či aplikácia rektálnych čípkov deťom v materskej škole sa zakazuje
pedagogickým aj prevádzkovým zamestnancom. Pani učiteľky na to nemajú oprávnenie.
Podávanie probiotík, liekov proti zápche, alergií , či výţivových doplnkov deťom riaditeľ
materskej školy zakazuje všetkým zamestnancom materskej školy. Zákonný zástupca musí
nastaviť u dieťaťa taký reţim ich uţívania , aby mu ich dával on sám pred príchodom do
materskej školy alebo po odchode z materskej školy.

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení, COVID-19


povinnosti zamestnancov zariadenia (dodrţiavať osobnú hygienu, hlásiť zmenu
zdravotného stavu, príp. vyhľadať lekára),



MŠ môţe navštevovať len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie.
Tieto skutočnosti potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa.
Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa
pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom
zariadení dlhšej ako päť dní.



ranný filter detí v MŠ: overuje sa teplota a iné moţné príznaky, získavajú sa
informácie o zdravotnom stave dieťaťa; učiteľka má právo odmietnuť prevzatie
dieťaťa, ak zistí, ţe jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy
(zvýšená teplota, kašeľ, výtok z nosa a očí, chorobné zmeny na koţi, zvracanie a
pod.).



uskutočňuje sa pravidelné dopĺňanie toaletných potrieb na osobnú hygienu rúk,
moţnosť umytia rúk detí v umyvárni s prívodom teplej vody, upratovanie
a dezinfekcia toaliet 3 x denne a podľa potreby



dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej 1x denne



dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré pouţívajú
veľký počet ľudí sa bude vykonávať 2 x denne ( kľučky, vypínače, dvere, zábradlia...)



zabezpečená je individualizácia predmetov osobnej hygieny



v čase epidemického výskytu sa rušia všetky záujmové krúţky a mimoškolské
aktivity



neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roka , ani triedne, plenárne ZRŠ



pedagogický a nepedagogický zamestnanec nosí rúško ( počas VVČ pedagogický
zamestnanec rúško nosí podľa odporúčania a jeho zváţenia).



pouţívajú sa papierové utierky a koše tak aby nebol fyzický kontakt rúk s rúškom pri
zahadzovaní odpadu
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

príznakom COVID-19 ( zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, hnačky,
náhla strata chutí a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest ) nesmie vstúpiť do
priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov
COVID-19 je nutné umiestniť ho do samotnej miestnosti a kontaktovať zákonného zástupcu,
ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
Materská škola postupuje podľa usmernenia miestneho príslušného RÚVZ Ţilina.
ÚVZ SR – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Ţiline: 0905 342 812
Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môţu predĺţiť , odporúča
sa vyuţívať ich počas jej trvania a od obdobia 01.09. – 23.09.2020
Výstraţný systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach je zverejnený na viditeľnom
mieste v priestoroch materskej školy.

Dodatok č.1 k školskému poriadku bol prerokovaný na pedagogickej porade dňa
28.08.2020 a zriaďovateľom schválený čas prevádzky materskej školy na aktuálny
školský rok.
Z dôvodu zákazu plenárnych ZRŠ budú so školským poriadkom a jeho
dodatkom zákonný zástupcovia oboznámený formou elektronickej komunikácie ( web.
stránka školy), v priestoroch materskej školy pred triedou a následne podpisom na triedach
vyjadria svoje oboznámenie a dodrţiavanie .

V Strečne, dňa 28.08.2020
Vypracovala:Ţofia Rajniaková
riaditeľ MŠ

