OZNAM

!!!!

28.10.2020

Vážení rodičia,
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 27.10.2020 usmernenie
k postupu materských škôl a ZŠ v čase platnosti Uznesenia vlády SR č.678 z 22.10.2020
https://www.minedu.sk/data/att/1773I.pdf ( usmernenie zo dňa 27.10.2020....výňatok)
1.









Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v
prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne
tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.
Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných
školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia
neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.
V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka materskej školy požiadať
zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či
materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu
súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej
starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.
Pobyt v exteriéri detí materských škôl sa počas tohto obdobia odporúča realizovať
najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po
celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie
zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 je k dispozícii v sekcii Dokumenty pre
rodičov. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na
ochorenie COVID – 19.
Zamestnanci materskej školy predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní
pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –
19.

2.
Pokyny riaditeľky materskej školy upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného
režimu:
 V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu :
- podozrenia na ochorenie COVID – 19 (označený ako „Úzky kontakt “RÚVZ
infektológom alebo všeobecným lekárom)
- ochorenia na COVID-19 ( potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo
všeobecným lekárom)
predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy „ Potvrdenie o chorobe“
vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho
neprítomnosti – k dispozícii v sekcii Dokumenty pre rodičov
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19
zákonný zástupca bezodkladne o tejto skutočnosti informuje riaditeľku školy




Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény , ak bola
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne
príslušným RÚVZ
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest , ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID – 9 ( zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti, čuchu...) ako aj inej infekčnej choroby nesmie
vstúpiť do priestorov materskej školy

Ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia
COVID – 19 ,v snahe dodržať hygienicko – epidemiologické opatrenia ako i z dôvodu
výrazne zníženého počtu pedagogických a prevádzkových zamestnancov :
 Obraciam sa so žiadosťou na zákonných zástupcov, ktorí majú možnosť ( t.j. sú
nezamestnaní, sú na rodičovskej či materskej dovolenke, alebo majú inú možnosť
zverenia starostlivosti o svoje dieťa, aby ponechali svoje dieťa v domácej
starostlivosti a nedávali ho do materskej školy
- Svoje rozhodnutie o účasti či neúčasti vášho dieťaťa na výchovno – vzdelávacej
činnosti Vás žiadam oznámiť cez sms- komunikáciu triednym učiteľkám v termíne do
30.10.2020
pre obdobie od 2.11.2020 ( v prípade obnovenia prevádzky školy ) do 13.11. 2020
I.tr. : p. uč. Mgr. Lenka Slušňáková 0910 947 004
II.tr.: p.uč. Bc. Stanislava Mažgútová 0918 866 570
III.tr.: Bc. Erika Krnová 0911 879 367
IV.tr. Ing. Radka Oswal Rusnáková 0918 927 530
V.tr. : Bc. Martina Kalmanová 0911 312 651
VI.tr.: p.uč. Jana Pasztorová 0904 631 866
VII.tr. p.uč. Stanislava Košťálová 0908 243 286
VIII.tr. Mgr.Katarína Sivová 0908567171
Prosím tiež opätovne oznámiť záujem o materskú školu v čase jesenných prázdnin
t.j. 2.,6.,9 . novembra 2020
Zároveň dávam na vedomie,






že po obnovení prevádzky materskej školy, počas trvania epidemiologickej situácie
– vždy v pondelok po dobu celého týždňa podľa aktuálneho dispozičného
personálneho stavu – budú vytvorené neštandardné triedne skupiny t.j. vytvorené
zmiešané heterogénne skupiny ( súrodenci, kamaráti, vekové zloženie ...)
Vytvorením nových triednych skupín nebude dotknutá úroveň výchovno –
vzdelávacieho procesu v materskej škole.
V dňoch 29.10. -30.10. 2020 bude dezinfekčným polymérovým prípravkom
vykonaná dezinfekcia všetkých priestorov materskej školy.

Mgr. Helena Krnová, riaditeľka školy

