Základná škola s materskou školou Hrabušice
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice

Pokyny riaditeľky školy k opätovnému otvoreniu materskej školy od 22. 06. 2020
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy o opätovnom otvorení materskej školy
od 22. 06. 2020 vydáva riaditeľka školy
pokyny k opätovnému otvoreniu materskej školy od 22. 06. 2020.
I.

Prevádzka MŠ:

1. V MŠ sa aj v tomto období výchova a vzdelávanie organizuje formou celodenného
vzdelávania, ktoré je organizované v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.
2. Deti pri nástupe do MŠ budú rozdelené do tried na základe počtu detí v MŠ.
3. MŠ bude otvorená od 06:30 do 16:00 hod. Dieťa je potrebné vyzdvihnúť z MŠ do
15:45 hod.
4. Dieťa do MŠ privádza zákonný zástupca dieťa v čase od 06:30 do 08:00 hod.
5. Po 08:00 hod sa budova MŠ uzamyká a dezinfikujú sa jej priestory pred vchodom,
v šatni a toaletách.
6. Zákonný zástupca sa v priestoroch MŠ bude zdržiavať len po dobu nevyhnutnú a bude
dodržiavať bezpečnostné a hygienické pravidlá. Do MŠ vstupuje s rúškom na tvári a
v čo najkratšom čase opustí areál MŠ.
7. Zhromažďovanie sa na školskom dvore je zakázané!
8. Pri vstupe dieťaťa do MŠ sa dieťaťu zmeria telesná teplota a urobí ranný zdravotný
filter.
9. Zákonný zástupca odovzdá dieťa pedagogickému zamestnancovi až po zmeraní
telesnej teploty a na základe vyhodnotenia ranného filtra.
10. Materská škola, v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa
nepreberie.
11. 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 v zmysle
aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie
odstupov, dezinfekcia rúk).
12. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa Základnej školy s materskou školou,
ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na stanovené obdobie.
13. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi
materskej školy.
14. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho
skrinky.
15. Dieťa si skladá rúško pri príchode do MŠ a odkladá do skrinky. Zákonný zástupca
zabezpečí náhradné rúško pre dieťa, ktoré odloží do skrinky dieťaťa na určené miesto.
Rúško je potrebné označiť tak, aby si ho dieťa poznalo.
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16. Skrinka dieťaťa má byť prázdna. Dieťa prichádza do MŠ primerane oblečené
poveternostným podmienkam. Poprosíme rodičov, aby neprezliekali deti v MŠ. Do
skrinky si dieťa odloží podľa potreby vrchnú časť odevu, topánky a pokrývku hlavy
(šiltovka, klobúk... – deti veľa času budú tráviť na pobyte vonku). Po odchode dieťaťa
z MŠ v skrinke ostanú len prezuvky a náhradné rúško. Skrinka dieťaťa sa bude
dezinfikovať.
17. Zákonný zástupca pri príchode v prvý deň donesie posteľnú bielizeň, pyžamo a čisté
prezuvky.
18. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo
zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–
epidemiologickými nariadeniami.
19. Ak zákonný zástupca potrebuje vyzdvihnúť dieťa z MŠ na obed, oznámi to učiteľke v
triede ráno príslušného dňa. Dieťa je možné vyzdvihnúť do 12:00 hod.
20. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy 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 (príloha).
21. V prípade, že dieťa nasledujúci deň nenastúpi do MŠ, zákonný zástupca je povinný
informovať materskú školu o jeho neprítomnosti.
22. Dieťa prichádza do MŠ len v sprievode zákonného zástupcu (v prípade potreby
vypisovanie potrebných dokumentov). Dieťa z MŠ môže vyzdvihnúť aj splnomocnená
osoba (na základe už doloženého splnomocnenia v priebehu školského roka).
23. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo
pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy – ZÁKAZ NOSENIA HRAČIEK,
POTRAVÍN, NÁPOJOV A AKÝCHKOĽVEK PREDMETOV Z DOMÁCEHO
PROSTREDIA DO MŠ.
24. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a zástupkyňu pre
predprimárne vzdelávanie.
25. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy
vylúčené.
26. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako
aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
27. V prípade, že dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19 alebo príznaky iného ochorenia, takéto dieťa bude izolované a následne budú
kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na
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nákazu COVID-19 materská škola bude informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to v
prípade iných infekčných ochorení.
28. Zákonný zástupca v prípade potreby má byť dostupný na telefónnom čísle, ktoré
uviedol v priebehu roka alebo pri nástupe dieťaťa nahlási nové telefónne číslo.
29. Zákonný zástupca bezodkladne informuje materskú školu v prípade, že je u dieťaťa
alebo u príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti podozrenie alebo potvrdenie na
ochorenie COVID – 19.
30. Povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak
bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
alebo príslušným regionálnym hygienikom, v tomto prípade je dieťa z dochádzky
v MŠ vylúčené.
II.

Čistenie a upratovanie MŠ

1. Pred otvorením školy riaditeľka školy zabezpečí dôkladné upratanie a dezinfekciu
priestorov školy, vrátane školského areálu.
2. Riaditeľka školy zabezpečí
 bezdotykové teplomery,
 ochranné štíty pre učiteľky MŠ
 stojan so senzorickým dávkovačom dezinfekčného prostriedku pri vstupe do
budovy, ako aj dostatok náplne,
 dezinfekčné prostriedky a balenia s jednorazovými papierovými vreckovkami do
každej učebne.
3. V miestnostiach, kde bude prebiehať výchovno-vzdelávacia činnosť, zabezpečí každý
učiteľ časté a intenzívne vetranie.
4. Upratovanie a dezinfekcia
 toaliet – 2x denne,
 dotykových plôch – 2 x denne,
 dôkladné čistenie všetkých miestností – 1x denne,
 dôkladné čistenie ostatných priestorov MŠ – 1 x denne.
III.

Stravovanie

1. Stravovanie sa realizuje za podmienok stanovených ÚVZ v školskej výdajni.
2. Stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom, deti si
jedlo a nápoje nebudú odoberať a nebudú si brať ani príbory.
IV.
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1. 17. 06. 2020 budú mailom všetci zamestnanci školy oboznámení s pokynmi na
prevádzku.
2. Každý zamestnanec, ktorý bude od 22. 6. 2020 vykonávať prácu v budove školy,
vyplní dotazník (príloha č. 2), v ktorom uvedie, či patrí medzi rizikové skupiny
(tehotné, zamestnanci nad 60 rokov, chronické choroby).
3. Pedagogický zamestnanec školy v zmysle usmernenia ÚVZ nosí na pracovisku
ochranné rúško alebo ochranný štít v triede so svojou skupinou dobrovoľne a v
spoločných priestoroch školy (chodby, toalety, zborovňa, kancelárie) povinne,
v prípade dvojmetrových odstupov dobrovoľne.
4. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško či štít pri svojej práci povinne, v prípade
dvojmetrových odstupov dobrovoľne.
5. Ostatné ochranné pomôcky – rukavice – sú povinné pre zamestnancov školy len pri
manipulácii s jedlom v školskej jedálni a pri dezinfekcii priestorov – upratovačky.
Rukavicami a štítom, resp. rúškom sa povinne chráni aj zamestnanec poverený
ranným filtrom žiakov.
6. Všetci zamestnanci školy sú povinní upozorňovať žiakov opakovane na dodržiavanie
hygienických podmienok pri kašlaní a kýchaní.

V.
Všetky usmernenia, opatrenia a rozhodnutia týkajúce sa
prevádzky škôl sú zverejnené na webových stránkach:

otvorenia

www.minedu.sk
http://www.uvzsr.sk/
a na webovej stránke školy: https://zshrabusice.edupage.org/
V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
hlavného hygienika ÚVZ sa tieto Pokyny môžu meniť, o čom bude každý z dotknutých
účastníkov informovaný.

V Hrabušiciach 17. 06. 2020

PaedDr. Alena Rerková
riaditeľka školy
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Príloha č. 1
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Dôvod použitia tohto dotazníka:
Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia
zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku
súvisiacej s ochorením COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby
pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov aj v súlade s §5,
Zákona č.124/2006 Z.z..
Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.
Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do
37,5 °C, odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nemám kašeľ*:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*:
ÁNO
NIE
Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho
nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov.
Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa
zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu
ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú
domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a
opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce.
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia
dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký.
Dátum:
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Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej
epidémie koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19 a bude archivovaný podľa platných
právnych predpisov GDPR.

Príloha č. 2
Vyhlásenie
Vyhlasujem, že dieťa ....................................................................................................., bytom
v ...................................................................................,

neprejavuje

príznaky

akútneho

ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:
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