ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁSTUPU DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY OD 01.06.2020

Vážení rodičia !
V nižšie uvedenom usmernení Vám predkladám základný prehľad
k organizácii prevádzky Materskej školy pri ZŠ, Do Stošky 8, Žilina.

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutím
zriaďovateľa, ktorým je Mesto Žilina dochádza od 1.6.2020 k otvoreniu materských škôl,
prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí .
1. Prevádzka materskej školy je v čase od 7.00 – 16.00 hod. s príchodom detí najneskôr
do 8.00 hod.
2. Pri vstupe do materskej školy zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie
hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy,
počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odchode dieťaťa
z materskej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, a pod.
3. Nepedagogický zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí
a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni a dodržiavali sa
hygienicko – epidemiologické opatrenia.
4. Zákonný zástupca je povinný mať na sebe rúško počas zdržiavania sa v priestoroch
materskej školy. Deti, pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy nosiť rúška
nemusia, no je potrebné, aby mu sprevádzajúca osoba zabezpečila rezervné rúško do
jeho skrinky.
5. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až
po zmeraní teploty, dezinfekcii rúk a na základe záveru ranného filtra. V prípade
podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie.
6. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 , je nutné
umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho
bezodkladne vyzdvihnú.
7. Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha 1 na konci
dokumentu).
8. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, 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
opatrenia. K písomnému vyhláseniu nie je potrebné potvrdenie od lekára
(príloha 2 na konci dokumentu).
9. Celkový čas zdržania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších
a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.

10. Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok
z domáceho prostredia do materskej školy.
11. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
zákonný zástupca je povinný bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného
pedagóga a riaditeľa školy.
12. 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.
13. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň papierové jednorazové
vreckovky.
14. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky
prevádzky materskej školy .
15. Zákonný zástupca zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením
ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami,
ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.
Riaditeľ školy zabezpečí /okrem ďalších interných opatrení/
-

Internými opatreniami informuje všetkých zamestnancov školy a nariadi ich
dodržiavanie.
Vydá pokyny upravujúce zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov
školy v súvislosti s nákazou COVID-19.
Zabezpečí každodenný zdravotný filter všetkých osôb pri vstupe do budovy MŠ meranie teploty, dezinfekciu rúk, a to vhodne umiestneným dezinfekčným
prostriedkom.

Stravovanie
-

Podľa miestnych podmienok prebehne v jedálni materskej školy .
Stravovanie bude organizované tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.
Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú
ani neodkladajú a neberú si ani príbory.
Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá
a pravidlá nariadené riaditeľom školy.

Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie –
-

besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k
združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len
na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.
Materská škola neorganizuje školské výlety.

Pozn.- Zisťovanie záujmu prihlásenia detí do MŠ počas letnej prevádzky - termín sa určí
na základe pokynu zriaďovateľa.
Riaditeľstvo školy

Príloha č. 1

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre
materskú školu
Vyhlasujem, že dieťa ............................................ bytom v ................................... neprejavuje príznaky
akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné
osoby, ktoré s ním žijú 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 vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že
by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasujem, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich
príznakov:
-

telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška

-

malátnosť, neprimeraná únava

-

začervenané, zapálené očis výtokom

-

upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom

-

hustý skalený, zafarbený (žltý, 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 kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži

-

iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Dňa ...............meno apodpis zákonného zástupcu ..........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................
Dňa ............... meno apodpis zákonného zástupcu ...........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................

Príloha č. 2

Vyhlásenie
Vyhlasujem,žedieťa.............................................,bytom
v ..................................................,
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani
lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v
domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli
na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................. dňa ...................
Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

