Informácie k nástupu dieťaťa pre školský rok 2020/2021













Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 do 16:30.
Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v
karanténe.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je
zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo
vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by mal byť obmedzený na nevyhnutné
minimum.
Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v
rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to
hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
Dieťa si po príchode do MŠ umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade
s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami pod dohľadom
sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca MŠ.
V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre
deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa
podmienok.

Povinnosti zákonného zástupcu:








Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej
materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021.
Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru
ranného zdravotného filtra. V prípade, že dieťa prejavuje príznaky (malátnosť,
zapálené, začervenané oči, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý, zafarbený (žltý,
zelený) výtok z nosa, kašeľ a iné), dieťa nebude prijaté.
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný
dotazník a vyhlásenie (na stiahnutie tu) a Vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie
tu), ktoré predloží opätovne každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy
v trvaní viac ako tri dni.
Rešpektuje pravidlá stanovené riaditeľom materskej školy (dieťa nenosí hračky a iné
predmety z domáceho prostredia do materskej školy).
Zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

