Materská škola Podhorany 109 , 082 12 Kapušany
Pokyny upravujúce podmienky MŠ na obdobie do konca
školského roka 2019/2020
1. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy do konca
školského roka 2019/2020

Na základe Rozhodnutia ministra školstva , vedy , výskumu a športu SR rešpektujúc opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva SR zriaďovateľ Obec Podhorany v spolupráci s riaditeľkou MŠ
rozhodol otvoriť materskú školu od 1.6.2020. Dochádzka do MŠ bude dobrovoľná , počet
detí na jednu triedu je obmedzený , najviac 15 detí. Vzhľadom ku kapacitným podmienkam
v MŠ nie je možné prijať viac detí. Prednostne sa prijímajú deti rodičov v prvej línii .

Kritéria podľa ktorých budú deti umiestňované v MŠ :
1. Deti zdravotníckych pracovníkov
2. Deti príslušníkov hasičského , policajného , záchranného zboru
3. Deti pedagogických zamestnancov
4. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
5. Deti , ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky
6. Deti pracujúcich rodičov

- Dochádzka v materskej škole bude od 7.00 hod. do 16.00 hod. S deťmi budú pracovať
obidve p. učiteľky na zmeny , tak ako to bolo aj pred pandémiou.
- Vytvorená skupina v triede sa nebude meniť , aj keď počet detí klesne , nebude dochádzať
k migrácii detí medzi jednotlivými triedami.
- Dochádzku detí do MŠ umožniť deťom z rodín , ktoré nie sú v karanténe.
- Zamestnanci MŠ podľa svojho uváženia a podľa podmienok zabezpečia dostatočné
vzdialenosti medzi deťmi pri pobyte vonku , pri hrových činnostiach , pri oddychu. Dbať , aby
pri pobyte vonku sa nestretávali obidve triedy spolu.

- Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri
privádzaní dieťaťa do MŠ.
- Pri pobyte dieťaťa v MŠ deti nemusia mať rúška.
- MŠ do konca školského roka neorganizuje spoločné akcie – Deň detí , Rozlúčka
s predškolákmi , Školský výlet
- V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná časť aktivít s deťmi organizuje
vonku.
- V čase pandémie deti nenosia svoje hračky z domu , hlavne plyšáky.

2. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
-

-

Rodič s dieťaťom pri vstupe do MŠ použijú dezinfekčný prípravok na ruky
Celkový čas zdržiavania sa osôb vo vnútorných priestoroch by nemal presiahnuť 10
minút.
Sprevádzajúca osoba s dieťaťom uloží do skrinky náhradné rúško.
Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne učiteľke , ktorá až po zmeraní teploty
dieťaťa ho prevezme , následne si s ním ide umyť ruky .
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ , alebo po každom
prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné prehlásenie ( Príloha č.2 )
Riaditeľka po dohode so zákonným zástupcom zabezpečí , aby deti , s cieľom ochrany
pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 prichádzali a odchádzali s osobami ,
ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
Pedagogický zamestnanec zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter , ranné
meranie teploty v každej triede
Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie
o zdravotnom stave dieťaťa ( Príloha č.6 )
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény , ak bola
dieťaťu nariadená. V takom prípade bude dieťa vylúčené z MŠ.
V prípade , že bolo u dieťaťa potvrdené ochorenie COVID – 19 je povinnosťou
zákonného zástupca informovať riaditeľku MŠ.
Pod dohľadom učiteľky si budú deti umývať ruky bežným spôsobom , na utieranie rúk
budú používať papierové utierky.
V miestnosti , kde sa budú zdržiavať deti , bude zabezpečené časté vetranie.
Priestory celej MŠ sa budú pravidelne 2 krát denne dezinfikovať.
Nepedagogický zamestnanci sa budú v priestoroch pohybovať s rúškom.
Pedagogický zamestnanci majú doporučené nosenie rúška alebo ochranného štítu.
Pri odpočinku bude dodržaná vzdialenosť 1 m medzi ležadlami.
Výmena posteľnej bielizne bude 1 krát týždenne.

-

-

-

Osobitná pozornosť sa bude venovať dezinfekcii šatňových priestorov , do ktorých
vstupujú sprevádzajúce osoby.
Ak sa u dieťaťa počas pobytu v MŠ prejavia príznaky COVID – 19 , dieťa bude
umiestnené v samostatnej miestnosti – Pracovňa , rodič bude okamžite
kontaktovaný.
Ak sa u zamestnanca objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu pracovného
dňa , bezodkladne informuje riaditeľku MŠ a v čo najkratšom čase s rúškom opustí
priestory MŠ.
Všetci zamestnanci MŠ pred prvým nástupom do zamestnania a to 1.6.2020 vyplnia
dotazník o zdravotnom stave.

Tento dokument sa vzťahuje iba na dobu trvania epidemiologických opatrení
a odporúčaní.

