Pokyny pre zákonných zástupcov a deti, upravujúce podmienky
MŠ Nejedlého od 02.09.2020:
 MŠ je v mesiaci september otvorená v čase od 7,00 hod do 16,00 hod.,
( na základe usmernenia ministerstva školstva „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
v materských školách pre školský rok 2020/2021“, Oddelenia školstva, vzdelávania a športu
MČ Bratislava-Dúbravka:

-Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí
z rozličných tried tzv.“ zberné“ triedy;
- Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou
premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.)
O prípadných zmenách organizačných podmienok z ministerstva školstva, Vás budeme včas
informovať. Následne budeme postupovať v súlade s novými usmerneniami a pokynmi.

 Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 7.00 do 8.00 hod.
 Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v
karanténe.



Pred vstupom dieťaťa do budovy MŠ rodič bezodkladne pripraví dieťa na
vykonanie ranného zdravotného filtra, ranné meranie teploty detí každej triedy
bezdotykovým teplomerom, ktoré pri vchode do MŠ vykoná prevádzkový
zamestnanec.



Rodič odovzdáva dieťa pri vchode do MŠ prevádzkovému zamestnancovi až po
zmeraní teploty
a na základe záveru ranného zdravotného filtra a po
vydezinfikovaní rúk dieťaťa.



Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19),
dieťa nepreberie.



Triedu, kde je dieťa od septembra zadelené sa dozvie pri vstupe do budovy od
prevádzkového zamestnanca.



Vstup zákonných zástupcov a iných osôb ako zamestnancov do budovy MŠ nie je
povolený (rodičia novoprijatýchých detí môžu max prvé 2 týždne svoje dieťa
odprevadiť k šatni/ triede iba s rúškom na tvári, po vydezinfikovaní rúk a s použitím
návlekov na obuv po dobu max 10 min - 1 dieťa -1 rodič).



Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Čestné
vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pred nástupom do MŠ



Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v
trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Vyhlásenie
o bezinfekčnosti prostredia.

Potrebné dokumenty pri nástupe do MŠ nájdete na: http://ms-nejedleho.sk/dokumenty.html


Dieťa po vykonaní ranného filtra, bez príznakov ochorenia si vydezinfikuje ruky
a prejde do šatne. V šatni sa samostatne prezuje, prezlečie, odloží si rúško (aj náhradné
rúško zabalené v mikroténovom vrecku) do skrinky a prejde do triedy podľa toho, v
ktorej skupine je zadelené.



Odhlasovanie dieťaťa z MŠ je na telefónnom čísle 02 64367127 do 8:00 hod.



Rodičia rešpektujú zákaz nosenia potravín, hračiek (ani na spanie) a iných
predmetov z domácnosti do materskej školy (okrem náhradného oblečenia
dieťaťa).



Deti, ktoré rodičia prihlásili na 1/2 dňa, treba vyzdvihnúť z MŠ v čase od 11,5012,20 hod.



Poobede si dieťa treba vyzdvihnúť od 15,00 hod do 16,00 hod, v prípade priaznivého
počasia aj na dvore MŠ.



V prípade nepriaznivého počasia v poobedných hodinách treba zvoniť na zvonček tej
triedy, kde je jeho dieťa zadelené, oznámite do mikrofónu meno dieťaťa a počkáte
pred budovou na svoje dieťa, ktoré privedie prevádzkový zamestnanec MŠ. Ak bude
rodič preberať dieťa na pobyte vonku, musí dodržiavať odstup od ostatných detí na
dvore podľa vyznačenia v MŠ, do budovy s dieťaťom nesmie vstupovať.



Na školskom dvore sa rodičia nesmú zhromažďovať. Celkový čas zdržiavania sa
osôb sprevádzajúcich deti do/z materskej školy vo vonkajších/ vnútorných priestoroch
materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.



Materská škola do odvolania neorganizuje žiadne spoločné akcie – divadlá, krúžky
a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb;
v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni MŠ na pobyte vonku a bez
prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.



V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre
deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa
podmienok materskej školy.



Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.



Aby sa minimalizovalo zhromažďovanie osôb a obmedzil sa kontakt medzi
osobami, treba pred príchodom do MŠ/odchodom dieťaťa z MŠ čakať pred vchodom
do budovy MŠ v odstupoch, pokiaľ neprídu na rad na vykonanie ranného filtra

dieťaťa, dezinfekcie rúk a vstup dieťaťa do budovy MŠ, respektíve odchod dieťaťa
z budovy MŠ.
 Rodič zabezpečí do batohu/igelitového vrecka rezervné rúško pre svoje dieťa na
umiestnenie do jeho skrinky v materskej škole.


Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl
medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.



Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických
návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby
si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos
nákazy.



Všetky veci (papuče, pyžamo, náhradné veci, fľaša s vodou na pobyt vonku) musí mať
dieťa zabalené v taške alebo ruksaku (všetko musí byť podpísané).



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 materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je
potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V
prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom
nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti
podpísaným zákonným zástupcom.



V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii rodič informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa
MŠ. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény,
ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecne zdravotnej starostlivosti pre deti
a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
podmienok je dieťa zo školy vylúčené.



Ak dieťa v priebehu dňa v MŠ vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,
dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti
pod dohľadom zamestnanca MŠ a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho
bezodkladne z MŠ vyzdvihnú.



Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických
opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo
vstupnom/šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej
školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).



Zákonný zástupca dovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy



Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.



Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú
podmienky materskej školy Nejedlého na obdobie od začiatku školského roku
2020/2021.



V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole MŠ bezodkladne
rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia, Oranžová fáza.



Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo
zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–
epidemiologickými nariadeniami.



Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá
aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.



Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má odporučené rúško alebo
ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch
nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva SR.V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne
priame vetranie.



Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, sa dezinfikujú
najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.



Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do
ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch
kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.



Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.



Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri
zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.



Stravovanie v jedálni ZŠ je zabezpečené tak, aby sa deti MŠ a deti ZŠ nepremiešavali
Termíny stravovania:
1. a 2. smena



Desiata

8:20- 8:40

Obed

10:55- 11:20

Olovrant

14:10- 14:30

Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom, s dostatočnými vzdialenosťami
medzi deťmi na lôžkach (ležať hlava, nohy).



Výmena posteľnej bielizne bude 1x za 2 týždne

Pri podozrení na ochorenie COVID-19:





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), ako aj
inej infekčnej 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, nasadiť
mu rúško 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 materskej školy a opustí
materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
Diana Srdošová, riaditeľka MŠ Nejedlého

