Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl
do konca školského roku 2019/2020.
• Oznamujeme rodičom, že naša materská škola bude znovu otvorená
len pre prihlásené deti od 1.6.2020 v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami. Podľa poradia kritérií určených v
rozhodnutí ministerstva.
•. V sprísnených hyg. podmienkach bude MŠ otvorená od 7.00 hod.
do 16.00 hod, dĺžka pobytu dieťaťa v materskej škole nemá presiahnuť 9
hodín.
• Prosíme rodičov, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami,
ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto
osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
• Materská škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné
meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej
školy. Meranie teploty sa bude prevádzať pred vstupom do škôlky v
spojovacej chodbe. „Písomné vyhlásenie“ odovzdajú pri prvom nástupe
dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v
trvaní viac ako tri dni o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré odovzdá
preberajúcej učiteľke v triede. Prosíme rodičov, aby si vytvorili ráno
časovú rezervu na tieto opatrenia a na dodržiavanie odstupov, ktoré sú
potrebné pri rannom filtri, a pre minimalizovanie kontaktov s inými
rodičmi v šatni. Napr. počkať vonku v prípade viacerých rodičov súčasne
a ani sa nezdržiavali v šatni dlho.
• Prosíme rodičov, aby uskutočnili dezinfekciu rúk pri vstupe do
budovy dezinfekčným prostriedkom umiestneným pred vstupom
• Prosíme rodičov, aby nosili rúška vo všetkých priestoroch materskej
školy, a pre dieťa nechali rúško v šatňovej skrinke v prípade potreby.
• Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy
podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
• Prosíme rodičov, aby nedávali svojím deťom do škôlky žiadne hračky
z domu.
• Posteľná bielizeň sa bude meniť každý týždeň.


Do Materskej školy môžu nastúpiť deti, podľa kritérií určených
ministerstvom školstva, pričom prednosť majú deti zdravotníkov,
hasičov, policajtov vojakov, zamestnaných rodičov, samoživiteľov a
predškolákov.



MŠ nebudú navštevovať deti, ktorých jeden s rodičov je evidovaný
na úrade práce, prípadne na MD.

