
Príloha č. 5 Pokyny pre rodičov MŠ

Základná škola s materskou školou, Žabokreky nad Nitrou

Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ s MŠ vrátane ŠKD na obdobie JÚN 2020

USMERNENIE PRE RODIČOV – MŠ

Príloha  č.  5  -  Usmernenie  pre  rodičov  detí  MŠ Žabokreky nad Nitrou  tvorí  neoddeliteľnú súčasť
interného dokumentu  Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ s MŠ vrátane ŠKD na obdobie JÚN 2020,
ktorý vydala riaditeľka školy PaedDr. Václava Juríková v zmysle usmernenia ministerstva školstva zo
dňa 22.05.2020 vrátane opatrení  a rozhodnutí  relevantných úradov účinných od 1.  júna 2020, a  to
hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR.

Povinnosti zákonného zástupcu:
 stiahne si z webového sídla  prílohu č. 2 – Čestné prehlásenie, ktoré vypísané a podpísané

predloží pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, 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;

 Čestné prehlásenie si môže vyzdvihnúť osobne v MŠ po dohode s pani učiteľkou,

 dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky materskej školy (ďalej
iba MŠ) do konca školského roku 2019/2020,

 pri ceste do školy sa rodičia aj deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,

 rešpektuje  striktne  daný  času  príchodu  dieťaťa  do  MŠ,  čím  zamedzí  nepovolenému
zhromažďovaniu osôb pred MŠ, 

 rešpektuje stanovený čas prevádzky MŠ; aj osobitný čas určený pre deti s pobytom na ½ dňa

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode svojho dieťaťa
do MŠ a pri  odchode dieťaťa zo MŠ  (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk)

 zákonný zástupca sa vo vnútorných priestoroch MŠ nepohybuje, resp. iba na nevyhnutný čas –
najviac 5 minút,

 zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, pitný
režim (fľašu) a náhradné oblečenie

 posteľné prádlo vymieňa/perie každý týždeň

 odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na
základe záveru ranného zdravotného filtra; v prípade zvýšenej teploty, dieťa do MŠ umiestnené
nebude,

 rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ,



 zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje každý deň  Prehlásenie zákonného
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 3); tlačivo mu bude predložené na podpis každý
deň pri vstupe do MŠ ,

 dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca
MŠ, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami

 určený zamestnanec MŠ zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby
sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni, 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o
tejto situácii informuje pani učiteľku a riaditeľku školy,

 povinnosťou  zákonného  zástupcu  je  aj  bezodkladne  nahlásenie  karantény,  ak  bola  dieťaťu
nariadená  lekárom  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a  dorast  alebo  miestne
príslušným regionálnym hygienikom; za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
a) DETI – do 15 detí v jednej skupine
b) UČITEĽ – s jednou skupinou detí  dve učiteľky, ktorý čaká svojich žiakov od rána v určenej
triede,  kým  prídu  z  ranného  filtru;  následne  (každý  deň)  žiakov  poučí  o  epidemiologických
pravidlách a až potom začne s výučbou.
c) SKUPINY   detí:  

1. skupina – predškoláci zodp. Mgr. P. Krošláková, M. Remeňová
2. skupina – mladšie deti zodp. Mgr. Chromíková, K. Hoďová
Poznámka: do skupín budú zaradené aj deti rodičov, ktorí sú doma (nechodia do práce, sú na
materskej alebo rodičovskej dovolenke). Avšak z kapacitných dôvodov je možné vyjsť týmto
rodičom  v  ústrety  iba  v  podobe   ½  dňovej  činnosti  v  MŠ  pre  ich  dieťa  a  to  v  čase  od
07:00 – do 11:30 (odchod detí podľa zverejneného harmonogramu).

d)   NÁSTUP   do MŠ  

 od  07:00  hod.  do  poradia  podľa  príchodu  a  v  súlade  s  aktuálnymi  hygienicko-
epidemiologickými nariadeniami (2m odstupy, rúško, dezinfekcia rúk)

 dieťa sa odovzdáva v sprievode jedného rodiča. 
     e)    RANNÝ FILTER        

 dezinfekcia rúk, meranie teploty, 

 zber  písomných vyhlásení  od rodičov o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (1x za celý čas umiestnenia dieťaťa do
MŠ bez prerušenia dochádzky; v prípade prerušenia dochádzky na viac ako 3 dni – nové
vyhlásenie)

 podpis  prehlásenia  zákonného  zástupcu  o  zdravotnom  stave  dieťaťa  –  denne  pri
odovzdávaní dieťaťa)

 v prípade nameranej teploty, dieťa nebude do MŠ prijaté
 f)    ŠATNE -DOZORY 

 každá skupina má vlastnú oddelenú šatňu

 v šatniach, preberanie detí od rodičov, odovzdanie p.uč. do tried



     g)    OBSAH, formy, metódy dennej činnosti detí sú v kompetencii učiteľky konkrétnej skupiny   
     a v súlade  s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

     h)    STRAVOVANIE 

 zabezpečené v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a 
dodatku k prevádzkovému poriadku ŠJ;       

 medzi každou skupinou 10 min. pre dezinfekciu priestorov jedálničky.

V Žabokrekoch nad Nitrou 26.05.2020 ----------------------------------------
      PaedDr. Václava Juríková


