Základná škola s materskou školou, Súľov–Hradná 64
________________________________________________________________
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole od
03.09.2020 do 23.09.2020
Prevádzka a vnútorný režim Materskej školy
•

prevádzka Materskej školy s miestami prevádzkovania Súľov-Hradná 114 a Jablonové
118 (ďalej aj len „materská škola“ alebo aj len „MŠ“) bude zabezpečená počas
pracovných dní, denne nasledovne:

Miesto prevádzkovania MŠ

Trieda

Elokované pracovisko Súľov-Hradná 114 Sovičky
Elokované pracovisko Jablonové 118

Prevádzková doba
od 06:30 do 16:15 hod.

Hviezdičky

od 06:30 do 16:15 hod.

Slniečka

od 06:30 do 16:15 hod.

Príchod detí do MŠ
• od 06:30 – do 08:00 hod. v 10 min. intervaloch podľa pokynov zamestnancov MŠ
Stravovanie v školskej jedálni
• Stravovanie v materskej škole je zabezpečené v bežnej podobe v jedálni materskej
školy za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel.
• Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú
a neberú si ani príbory.
• Po každom dieťati bude stôl vydezinfikovaný.
Odpočinok detí
• Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom.
• Materská škola zabezpečí dostatočnú vzdialenosti medzi lôžkami.
• Priestory spálne budú dostatočne vyvetrané a vydezinfikované.
• Výmena posteľnej bielizne sa zabezpečí 1x do týždňa bežným spôsobom.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, zamestnancov
a externých osôb
Opatrenia materskej školy
• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR
a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej
školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10
minút.
• Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
• Na vchodových dverách je zverejnený oznam, ktorý hovorí o tom, za akých
podmienok nemôže dieťa nastúpiť do materskej školy. Nikto s príznakmi infekcie
dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená
telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,
iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
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Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v
súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými opatreniami.
Zákonní zástupcovia odovzdávajú dieťa zamestnancovi MŠ v šatni alebo pri vstupe do
triedy bez možnosti vstupu do triedy.
Deti a zákonní zástupcovia pred vstupom do materskej vykonajú dezinfekciu rúk
dezinfekčným prípravkom.
Osoby pohybujúce sa pred materskou musia dodržiavať dostatočnú vzdialenosť,
aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
Pracovníci materskej školy zabezpečia každodenný ranný zdravotný filter,
dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom
vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19)
dieťa nepreberú.
V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre
deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách.
Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
V miestnosti, kde sa zdržujú deti, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové
prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov,
rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
Dieťa si v umyvárni umýva ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači
a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými
utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívame klimatizačné
zariadenia a ventilátory. Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o
sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie
dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov minimálne 2x denne a podľa
potreby.
Smetné koše sú zabezpečené tak, aby dieťa nemalo fyzický kontakt rúk s košom pri
zahadzovaní odpadu.
Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.
Materská škola v období od 2.9. do 14.9.2020 neorganizuje žiadne spoločné akcie.
Materská škola vyčlení na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú
izoláciu.
Dochádzka do MŠ sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe
Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné
umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov,
ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID - 19 v priebehu
jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v
najkratšom možnom čase s použitím rúška.
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V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie
na COVID-19, škola postupuje podľa Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a
vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 z augusta 2020 v
platnom znení, časti Oranžová a Červená fáza.

Zákonný zástupca
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní
dieťaťa do materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
• Dodržiava pokyny riaditeľa Základnej školy s MŠ v Súľove-Hradnej, ktoré upravujú
podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
• Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru
ranného zdravotného filtra.
• Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha
č.3) alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné
Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
• Rešpektuje usmernenie, že dieťa si neprináša do materskej školy žiadne hračky
alebo pomôcky z domáceho prostredia.
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
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.
• Zabezpečí prinesenie rezervného rúška pre svoje dieťa.
• Rešpektuje, že dieťa a ani nikto iní s rôznymi zdravotnými príznakmi (napr. infekcie
dýchacích ciest, zvýšenou telesnou teplotou, kašľom, nádchou, zvracaním, hnačkou,
bolesťou brucha, bolesťou hlavy, kožnou vyrážkou,...) nesmie poslať dieťa do
materskej školy a nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
• Berie na vedomie, že ak bude dieťa v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných
príznakov COVID – 19, alebo iných zdravotných príznakov, je nutné umiestniť ho do
izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne
prídu vyzdvihnúť,
• Rešpektuje zmenenú organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.
Súľov-Hradná, august 2020
Schválil: ............................................................
RNDr. Ján Mekiňa
riaditeľ školy
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