Základná škola s materskou školou Horná Poruba, 018 35 Horná Poruba 84

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky, vnútorného režimu materskej školy
a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i zamestnancov
na obdobie od 1. do 30. júna 2020
Vypracované v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.
2020/12033:1-A2110, Rozhodnutím zriaďovateľa, Obec Horná Poruba, o otvorení MŠ
a ZŠ zo dňa 25. 05. 2020 a Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky, v
zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4204/2020
zo dňa 22.05.2020.










Materská škola bude v prevádzke denne od 6,30 do 15,30 hod.
Deti sa do MŠ privádzajú v čase od 6,30 do 8,00 hod. Následne sa budova
MŠ uzamyká a dezinfikuje sa vstupný priestor, šatňa a umyváreň.
Deti z MŠ odchádzajú v čase od 14,30 do 15,30 hod.
Zákonný zástupca si dieťa prevezme tak, aby opustil areál MŠ do 15,30 hod.
Následne sa budova uzamyká a vykonáva sa dezinfekcia.
V triede je maximálny počet detí: 15.
Vytvorená skupina sa na uvedené obdobie nebude meniť.
Deti boli do triedy prednostne umiestnené podľa kritérií určených v rozhodnutí
ministra školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľa MŠ.
Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú
v karanténe.
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
PRÍCHOD DIEŤAŤA DO MŠ







Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických
opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v
šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej
školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
Pri vstupe do budovy materskej školy musí mať zákonný zástupca aj dieťa
ochranné rúško a dezinfikovať si ruky prípravkom umiestneným v šatni MŠ.
Počas výchovno-vzdelávacieho procesu v interiéri a exteriéri MŠ dieťa rúško
nemusí používať. Musí však mať jedno náhradné rúško hygienicky zabalené
a uložené v skrinke.
Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenia.
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Zákonný zástupca denne podpisuje vlastným perom “Prehlásenie zákonného
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“.
Zákonný zástupca zabezpečí, aby jeho dieťa do materskej školy prichádzalo
a odchádzalo len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.
V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
Zákonný zástupca bude akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“. Deťom
bude pedagogický zamestnanec, alebo poverená prevádzková osoba, merať
teplotu bezdotykovým teplomerom. Dieťa sa preberie do starostlivosti MŠ až po
odmeraní teploty. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa
DIEŤA NEPREBERIE.
Ak sa u dieťaťa počas pobytu v MŠ prejavia niektoré zo známych príznakov
ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),
dieťa bude okamžite umiestnené v samostatnej miestnosti a kontaktovaný zákonný
zástupca musí zabezpečiť jeho bezodkladné vyzdvihnutie. Materská škola o tomto
podozrení informuje príslušný RÚVZ.
Do budovy MŠ budú vpustení zákonní zástupcovia s dieťaťom tak, aby v šatni boli
súčasne iba dve dospelé osoby s deťmi. Z toho dôvodu celkový čas sprevádzania
dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ musí byť čo najkratší.
Po prezlečení si deti pred vstupom do triedy dôkladne umyjú ruky tekutým mydlom
pod dozorom zákonného zástupcu.
Dieťa do MŠ privádza a odvádza len jedna osoba.
Zákonní zástupcovia, ktorí čakajú pred budovou na vstup, dodržiavajú dvojmetrové
odstupy.
Do MŠ dieťaťu nie je dovolené priniesť si vlastný vankúš ani akékoľvek hračky.
ODCHOD DIEŤAŤA Z MŠ



Zákonný zástupca vyzdvihuje dieťa z MŠ za rovnakých podmienok ako pri rannom
odovzdávaní dieťaťa (vstup s rúškom, dezinfekcia rúk, počet osôb v šatni, odstupy).
ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU V MŠ












Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti nemusia nosiť rúško.
V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi
organizuje v exteriéri – v areáli MŠ i mimo neho (blízky lesík a lúka).
V interiéri MŠ pedagogickí zamestnanci organizujú výchovno - vzdelávaciu činnosť
detí v menších skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra.
MŠ sa v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu naďalej venuje rozvíjaniu
a upevňovaniu kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie
vzdelávania v základnej škole.
Počas celého pobytu v MŠ sa venuje zvýšená pozornosť rozvíjaniu a upevňovaniu
hygienických návykov detí, osobitne pred stravovaním a po príchode z vonkajšieho
prostredia. Dbá sa na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym
spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
Nepoužívajú sa textilné uteráky a zubné kefky.
MŠ do konca šk. roka neorganizuje žiadne spoločenské akcie.
V miestnostiach a priestoroch, kde sa zdržiava skupina detí je zabezpečená
intenzívna dezinfekcia - najmenej 2x denne všetky dotykové plochy, podľa potreby
aj viackrát a časté, intenzívne vetranie.
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STRAVOVANIE DETÍ





Stravovanie detí materskej školy sa organizuje v miestnosti (herni), kde sa skupina
zdržuje počas dňa.
Stravu vydáva personál ŠJ spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
Pri príprave jedál a pri vydávaní sa dodržiavajú sprísnené hygienické pravidlá
a jedlo je vydané do troch hodín od jeho prípravy.
S donášaním jedla, nápojov na stoly vypomáha prevádzková zamestnankyňa a
pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.
ODPOČINOK DETÍ





Na odpočinok detí sa používa dostatočne vyvetraný a dezinfikovaný priestor
spálne.
Vzdialenosť medzi lôžkami je 1 meter.
Posteľná bielizeň sa vymieňa bežným spôsobom 1x do týždňa.
PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV MŠ














Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci MŠ vyplnia dotazník o zdravotnom
stave pred návratom do zamestnania.
Každý deň pred nástupom do zamestnania si zamestnanci zmerajú telesnú teplotu.
V prípade zvýšenej teploty, oznámia túto skutočnosť zástupkyni pre MŠ a do
zamestnania nenastúpia.
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia 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 školy.
Ak sa u zamestnanca MŠ objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje zástupkyňu pre MŠ a opustí
priestory MŠ v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
V prípade potvrdenia ochorenia, MŠ postupuje podľa usmernenia príslušného
RÚVZ.
Prevádzková zamestnankyňa je poučená o sprísnených podmienkach upratovania
a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch kľučiek,
vypínačov, ostatných povrchov, predmetov a hračiek v interiéri MŠ, ako i
exteriérového náradia (šmýkačka, hojdačky, odrážadlá, hračky do pieskoviska)
každý deň najmenej 2x. O dezinfekčných opatreniach vedie prevádzková
zamestnankyňa každý deň záznam.
Prevádzková zamestnankyňa v MŠ nosí rúško alebo ochranný štít a rukavice.
Pedagogický zamestnanec má pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu
v interiéri a exteriéri MŠ odporúčané nosiť rúško alebo ochranný štít, pri kontakte
s rodičmi nosí rúško.

Vypracovala: Mgr. Erika Pučeková, zástupkyňa RŠ pre MŠ
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Dňa: 27. 05. 2020

ÚČINNOSŤ
Tieto pokyny sú záväzné pre všetkých zamestnancov MŠ v Hornej Porube, zákonných
zástupcov detí MŠ a nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2020.

Horná Poruba 27. 05. 2020

__________________
Mgr. Jana Staňová
riaditeľka ZŠ s MŠ

__________________
Mgr. Erika Pučeková
zástupkyňa RŠ pre MŠ
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