Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky
na školský rok 2021/2022

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu
trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a
odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad
rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a
ďalších predpisov. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR
(ďalej aj ako“ UVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej
aktualizácií. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Prevádzka MŠ:
7.00 hod. do 16.00 hod. Zberné triedy nebudú fungovať.
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri
príchode dieťaťa do materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy, počas pobytu
v šatňovom/ vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy
v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR:
- prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami, alebo jej
stanovenými ekvivalentmi podľa ÚVZ SR:
- dodržiavanie odstupov – 2 m,
- dezinfekcia rúk – dodržiavanie R O R ( rúško/respirátor, odstup, ruky – dezinfekcia).
 Dezinfekcia je zabezpečená pri každom vchode na jednotlivých pavilónoch - ZÁKONNÝ
ZÁSTUPCA A SPREVÁDZAJÚCA OSOBA JE POVINNÁ DEZINFIKOVAŤ SI
RUKY !!!
 Deti prichádzajú a odchádzajú v sprievode vždy len jedného zákonného zástupcu, alebo inej
osoby ( napr. starý rodič, súrodenec – starší ako 10 rokov, iná rodičom splnomocnená osoba).
 Zákonný zástupca a sprevádzajúca osoba dieťaťa dodržiava pokyny riaditeľa, ktoré upravujú
podmienky na školský rok 2021/2022 a rešpektujú opatrenia na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia detí podľa § 152 ods.c) zákona č. 245/2008 Z.z.
 V budove materskej školy sa podľa možností zdržiava zákonný zástupca
( splnomocnená osoba) nevyhnutný čas max. 10 min. na odovzdanie a vyberanie dieťaťa.
 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky
v ochrannom obale – 2 kusy označené menom.
 Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi MŠ – p. učiteľke vykonávajúcu službu.
 Deti budú každé ráno absolvovať zdravotný filter. Meranie teploty dieťaťa bude vykonávané
bezdotykovým teplomerom preventívne. Triedna učiteľka má právo dieťa nepreberať
v prípade ochorenia na Covid 19 a iné akútne ochorenie dieťaťa pre bezpečnosť a ochranu
zdravia iných detí !!!

Ranný filter sa povinne vykonáva na základe §24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 Dieťa si po príchode do materskej školy umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom
zákonného zástupcu, alebo zamestnanca školy.
 Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní
viac ako tri po sebe nasledujúcich dní ( vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti dieťaťa. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa vyplní aj v čase ak
škola prejde zo zeleného okresu do oranžového.
 Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní
(obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa v zmysle schváleného Školského
poriadku). Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí
predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast. Pri plnení
povinného predprimárneho vzdelávania, ak zákonný zástupca nepredloží „Potvrdenie
o chorobe“, pôjde o neospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní. Na základe
neospravedlnenia, môže podať podnet na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.

OCHORENIE COVID-19 – ÚZKY KONTAKT, VÝNIMKY Z KARANTÉNY
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na Covid – 19 (bol
v kontakte s osobou pozitívnou na Covid 19), zákonný zástupca je povinný oznámiť túto
skutočnosť OBRATOM triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy.
 Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená
všeobecným lekárom pre deti a dorast, alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto
podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom
ochorenia COVID-19, ako aj iné infekčné choroby nesmie vstúpiť do priestorov
materskej školy !!!
 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si
bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať
zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 Pri podozrení na ochorenie COVID – 19 v prípade dieťaťa:
- dieťa s podozrením na ochorenie COVID – 19 ( ak bolo v úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVID – 19 mimo školy) nenavštevuje materskú školu ( počet dní
stanovuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva) od posledného kontaktu
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s osobou pozitívnou na COVID – 19. Ak bolo dieťa označené ako úzky kontakt, do
karantény ide len toto dieťa a nie trieda (spolužiaci)
pokiaľ bolo dieťa úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID – 19 mimo školy
odporúča sa, aby absolvovalo RT – PCR test nariadený RÚVZ alebo všeobecným lekárom
pre deti a dorast a minimalizoval ta riziko prenosu nákazy na pôdu školy.

 Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s
osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
V prípade, že dieťa, alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi
alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o
výnimke z karantény“ ( príloha č.2, formulár dostupný v MŠ)

PaedDr. Adriana Luteránová
Riaditeľka MŠ
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