DODATOK Č. 1
k Školskému poriadku Materskej školy sv. Filipa Neriho
Zlatohorská 18, 84103 Bratislava
Hygienicko-epidemiologické opatrenia v súvislosti s COVID 19
platné v období obmedzení v šk. roku 2020/21
Prevádzka MŠ
7.00
– zberná trieda Fialky – len v nutných prípadoch na žiadosť rodiča
– deti v rúšku rozmiestnené v priestore triedy a spálne podľa pokynov
pedagóga
8.30 – 16.30 – prevádzka v každej triede, deti každej triedy vstupujú samostatným vchodom
16.30 – 17.00 – dezinfekcia priestorov
Príchod dieťaťa do MŠ
 Dieťa sprevádza do MŠ len 1 príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia
si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred
vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
 Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
 Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu, kt. nezapisuje.
 Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie
zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (viď.
príloha).
 Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
 Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ
potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa (viď. príloha) - Za odovzdanie zodpovedá rodič.
(Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na
COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného
vyučujúceho a riaditeľa školy.
 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
 Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo
najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
 Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na
zavesenie okolo krku (ako okuliare).

 Pitný režim - dieťa si každé ráno prinesie čistú podpísanú fľašu s vodou.
Odchod dieťaťa z MŠ
 Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo
najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
 Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
 Denne treba brať domov fľašu na vodu (na vydezinfikovanie a doplnenie)
 Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok
vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova
priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný
odpočinok.
 Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku
tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy po dohode s učiteľkou- drobná
hygienicky udržiavateľná hračka.)
Organizácia hrových a vzdelávacích aktivít
 Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností
bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
 Zvýšenú pozornosť venujeme rozvíjaniu a upevňovaniu správnych hygienických
návykov
 Prevádzkoví zamestnanci používajú ochranné prostriedky (rúško/štít)
 Pedagogickí zamestnanci používajú pri kontakte so zákonným zástupcom ochranné
prostriedky, rovnako sa odporúča používať rúško/štít pri výchovno-vzdelávacej
činnosti
 V priestoroch je zabezpečené intenzívne vetranie a pravidelná dezinfekcia
Stravovanie
 triedy Prvosienky a Fialky v priestoroch triedy
 triedy Snežienky a Konvalinky na smeny v jedálni
 v prípade nízkeho počtu detí, možnosť stravovania dvoch tried v jedálni usadených v
dostatočnej vzdialenosti, pedagóg zabezpečí, aby sa triedy nepremiešavali
 počas stravovania je zabezpečený pitný režim dieťaťa výdajňou (mimo školského
stravovania používa dieťa vlastnú označenú fľašu s vodou)
Odpočinok
 lôžka v spálni umiestniť v dostatočnej vzdialenosti
 pranie posteľnej bielizne zabezpečuje rodič
 čistenie zubov je z hygienických dôvodov zrušené

Ostatné odporúčania
 nikto s príznakmi COVID 19 nesmie v stúpiť do MŠ
 aj dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID 19, okamžite sa izoluje
a kontaktujú sa zákonní zástupcovia, ktorí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť z MŠ
 ak sa u zamestnanca vyskytnú príznaky COVID 19, bezodkladne informuje riaditeľku
a opustí MŠ v najkratšom možnom čase s použitím rúška
 pri prvom nástupe do zamestnania všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom
stave pred návratom do zamestnania

V Bratislave 25. 8. 2020
Mgr. Adela Hroncová
riaditeľka MŠ

