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Pokyny k prevádzke:
Prevádzka materskej školy v mesiaci jún 2020 bude od 7,00 hod. – 16.00 hod.
Deti prichádzajú od 7,00 hod. do 8,00 hod., odchádzajú od 14,30 hod.
Deti navštevujúce materskú školu budú v triedach po max. 15 detí.
Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe pri dodržiavaní hygienických pravidiel.
Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie.
Prevažná väčšina aktivít s deťmi sa bude organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.
Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:
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.
Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou.
Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa na jeho značku v šatni.
Pedagógovia materskej školy zabezpečia každodenný ranný zdravotný ﬁlter, ranné meranie teploty detí každej skupiny,
dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom umiestneným v hlavnej chodbe materskej školy.
Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade
s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, 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, do ktorých vstupujú sprevádzajúce
osoby; rovnako dezinﬁkovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, poličiek a ich okolia.
V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
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 opatrenie.
Denne podpisuje prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

